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 ّ مم اهللا ن ا    ا

  مقدمه
فرجـه، در راسـتاي    تعـالی  اهللا با استعانت از پروردگار متعال و در سایۀ توجهات حضرت ولی عصر عجـل 

هـا در نظـام    سره و مقام معظم رهبري مدظله جهت اداي رسالت عظیم حوزه تحقق منویات امام راحل قدس
زشـی فقـه   در سطح سـۀ پیوسـته توسـط گـروه آمو    » فقه و اصول«پربرکت جمهوري اسالمی ایران، رشتۀ 

مدرسه علمیه عالی نواب بازبینی مجدد شد و طی دو جلسه توسط گروه علمی فقه و اصول مرکـز مـدیریت   
  . به تائید اعضاي گروه علمی فقه و اصول رسید 28/5/1393حوزة علمیۀ خراسان بررسی گردید، و در تاریخ 

صالحیت شـوراي عـالی   هاي این رشته تخصصی در  هر گونه اصالح و بازنگري در عناوین و سرفصل
  .باشد حوزه علمیه خراسان می

  
  :اهداف

 تربیت نیروي انسانی آشنا به مباحث فقهی، اصولی و دانشهاي مرتبط با رویکرد تجزیه و تحلیل مسائل .1

 .کسب تخصص و احاطه علمی بر موضوعات و مباحث فقه، اصول و دانشهاي مرتبط. 2

تفقه و اجتهاد با توجه به متون کالسیک به جاي پرداختن به هاي  تأکید بر مبانی، اصول و روش. 3
 .محصوالت

 هاي نوین علمی و نیازهاي جدید اجتماعی پژوهان و توجه به افق پرورش تفکر و پژوهش در دانش. 4

 .هاي نظري پژوهش فقهی، به کاربردهاي عملی در خالل دروس کارگاهی تبدیل دانش. 5

 .ین تر در مباحث فقهی و اصولیپرورش استاد براي مقاطع پائ. 6

  .هاي باالتر ایجاد آمادگی الزم براي ورود به دوره. 7
  :یآموزش نظام

نامه  سال بدون احتساب پایان  4نظام دروس رشته مزبور، پیوسته و سالی واحدي و متوسط طول دوره 
  . باشد می

  جدول واحدهاي درسی

  
  تعداد واحد  نوع دروس

  12  عمومی دروس

  197  یتخصصدروس 

  209  جمع
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  :جدول دروس عمومی

  تعداد  متن آموزشی  ماده آموزشی  ردیف
  عملی  نظري  ساعت  و نوع واحد

  مهارت 1
مهارت مدیریت و / مهارت روش تدریس
  مهارت روش تبلیغ/ برنامه ریزي آموزشی

3  64  2  1  

  1  2  64  3    روش تحقیق تخصصی 2

  6 0 0  6    پایان نامه 3

  8  4  128  12  جمع

  
  

  فقه و اصول  جدول دروس تخصصی رشته

  نام درس  ردیف
  تعداد واحد

  پیشنیاز  نوع درس
  عملی  نظري

   تخصصی  160  10  1اصول فقه تخصصی    1
   تخصصی  160  10  2اصول فقه تخصصی    2
   تخصصی 160  10  3اصول فقه تخصصی    3
   تخصصی 160  10  4اصول فقه تخصصی    4
   تخصصی 160  10  5اصول فقه تخصصی    5
   تخصصی 160  10  6اصول فقه تخصصی    6
   تخصصی 160  10  1فقه تخصصی    7
   تخصصی 160  10  2فقه تخصصی    8
   تخصصی 160  10  3فقه تخصصی    9

   تخصصی 160  10  4فقه تخصصی    10
      100  جمع  
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  نام درس  ردیف
ساعت   تعداد واحد

  درس
نوع 

  درس
  پیشنیاز

  عملی  نظري

    تخصصی  32    2  مدخل علم فقه   1

  مدخل علم فقه تخصصی 32    2  فلسفه فقه   2

    تخصصی  64    4  1کارگاه مراجعات فقهی   3

    تخصصی  64    4  2کارگاه مراجعات فقهی   4

    تخصصی  64    4  3کارگاه مراجعات فقهی   5

  فلسفه فقه تخصصی 32    2  1مسائل مستحدثه فقه    6

  1مسائل مستحدثه فقه  تخصصی 32    2  2مسائل مستحدثه فقه    7

  3فقه  تخصصی 64    4  1قواعد فقه    8

  1قواعد فقه  تخصصی 64    4  2قواعد فقه    9

  2قواعد فقه   تخصصی  64    4  3قواعد فقه    10

    تخصصی  48    3  1فقه مقارن    11

   تخصصی 80   5  2فقه مقارن    12

  فلسفه فقه تخصصی 32    2  کلیات علم حقوق   13

  کلیات علم حقوق تخصصی 32    2  کلیات حقوق اساسی   14

  کلیات علم حقوق تخصصی 64    4  کلیات حقوق خصوصی   15

  کلیات علم حقوق تخصصی 64    4  کلیات حقوق جزاي عمومی   16

  6اصول فقه   تخصصی  64    4  1کارگاه مراجعات اصولی   17

  7اصول فقه   تخصصی  64    4  2کارگاه مراجعات اصولی   18

   تخصصی 64    4  3کارگاه مراجعات اصولی   19

   تخصصی 32    2  مقارناصول فقه    20

   تخصصی 32    2  تاریخ و کتاب شناسی حدیث   21

مصطلح الحدیث، (اصول الحدیث   22
  )اصول فقه الحدیث

 تخصصی 32    2
تاریخ و کتاب شناسی 

  حدیث

   تخصصی 32    2  1اصول علم رجال    23

  1اصول علم رجال  تخصصی 32    2  2اصول علم رجال    24

  2الحدیث و رجال اصول تخصصی 64    4  کارگاه احادیث االحکام   25

   تخصصی 48    3  کارگاه تفسیرآیات االحکام   26

    تخصصی  32    2  به عربی معاصردرك متون فقهی    27
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    تخصصی  48   3  فلسفه اسالمی   28

  فلسفه اسالمی  تخصصی  48    3  1کالم اسالمی    29

  1کالم اسالمی تخصصی  48    3  2کالم اسالمی    30

    تخصصی  64  1  2  زبان انگلیسی   31

   تخصصی  32    2  با تاکید فقه درك متون انگلیسی   32

        97  جمع کل  
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 تخصصی:نوع درس              فقه علم مدخل:نام درس
  ـ :پیشنیاز      ساعت32:ساعات درسی    واحد 2:واحد نوع و تعداد

  :اهداف
  تحلیل و بررسی ادوار، تحول، ، سرآمدان، منابع و مآخذ علوم فقهی 

  
   :سرفصل
هاي فقهی در میان  فهم روشمند معارف اسالمی و جایگاه دانشگانۀ معارف اسالمی،   هاي سه شاخه

 ها آن

سایر علوم اسالمی، علم : تعریف، موضوع، قلمرو، مسائل و رویکردهاي علم فقه و ارتباط و تمایز آن با
  حقوق، علم اقتصاد، علم سیاست

  منابع معرفتی و روش علمی فقاهت و اجتهاد 
  تبویب و تقسیم مباحث فقه و اصول 

اصول فقه، فقه استداللی و فتوایی، فقه مقارن و خالف، قواعد : هاي وابسته واع علوم فقهی و دانشان
  فقه، تاریخ و مأخذشناسی فقه، آیات األحکام، احادیث األحکام

مؤسس  و : در هر یک/ معرفی مذاهب فقهی امامی، حنفی، مالکی،  شافعی، حنبلی، زیدي و اباضی 
  ی و اصولی، اهم اشخاص و آثار و مآخذ فقهی و اصولی مورد اعتماد تاریخ تأسیس، تمایزات فقه

عصر تشریع، عصر تبیین و تفسیر، عصر محدثان، عصر نشاط : تاریخ و مکاتب فقه و اجتهاد امامیه
اجتهادي، عصر رکود، عصر تجدید نشاط اجتهاد، عصر اخباریگري، آغاز عصر جدید استنباط، دوره 

  معاصر 
اجتهاد تا عصر تأسیس مذاهب، مرور کلی بر ادوار تحول فقه و : اجتهاد سایر مذاهبتاریخ فقه و 

  )طریقه متکلمان، طریقه فقهاء(اجتهاد عامه تاکنون، شیوه اصولی اهل سنت 
  

   :منابع
  :اصلی

  )اسالمی(مدخل علم فقه 
  :فرعی

  2و1ج) سبحانی(، مقدمۀ معجم طبقات الفقهاء )جمعی از مؤلفان(المذاهب االسالمیۀ الخمسۀ  
  )پور علی(البیت، تاریخ علم اصول  مدخل اجتهاد از موسوعۀ الفقه اإلسالمی طبقاً لمذهب أهل

  )فضلی(، تاریخ التشریع االسالمی )فضلی(المقدمۀ/ دروس فی فقه االمامیۀ
  )فرحان(، أدوار االجتهاد عند الشیعۀ اإلمامیۀ )یگرج(تاریخ فقه و فقها 

معوض و (، تاریخ التشریع االسالمی )سایس(، تاریخ الفقه االسالمی )اشقر(تاریخ الفقه االسالمی 
  )عبدالموجود

  )ربانی بیرجندي(مدخلی بر دانش فقه مقارن 
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 :نوع درس              فلسفه فقه:نام درس
 تخصصی

  ـ: پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با مهمترین مسائل فلسفه فقه
  آشنایی با شیوه هاي استفاده از مباحث فلسفه فقه در فقه و اجتهاد

  

  : سرفصل
تعریف فلسفه فقه، تفاوت فلسفه علم فقه و فلسفه احکام، اهداف فلسفه فقه، روش : مباحث مقدماتی -

  لسفه فقهفلسفه فقه، ساختار ف
  تعریف فقه و مقایسه آن با اخالق و حقوق  -
  موضوع و قلمرو علم فقه  -
  اهداف علم فقه  -
  مبانی علم فقه  -
  منابع علم فقه -
  روشهاي علم فقه -
  علوم تاثیر گذار بر علم فقه -
  ساختارهاي علم فقه -
  مکاتب و گرایشهاي علم فقه -
  

  : منابع
  :اصلی

  ضیائی فرفلسفه علم فقه ، سعید 
   :منابع سایر

پیش در آمدي بر مکتب شناسی  - مهدي مهریزي/ فقه پژوهشی  -فلسفه فقه، ابوالقاسم علی دوست 
فلسفه   - گفتگوههاي فلسفه فقه، دفتر تبلیغات اسالمی  -فقهی و رویکرد حکومتی در فقه ، ضیائی فر 

تمان فلسفه فقه، فصلنامه قبسات گف -12فقه در نظر خواهی از دانشوران، فصلنامه نقد و نظر شماره
احکام و منابع فقهی و تحوالت  -   48و 47فلسفه علم فقه، فصلنامه نقد و نظر شماره -32شماره 

 - 5نقش زمان و مکان در فرایند اجتهاد ، فصلنامه نقد و نظر شماره  - زمانی و مکانی، عمید زنجانی 
پیش درآمدي بر  - 28و  27ه شماره نشست ساختار شناسی فلسفه فقه، فصلنامه پژوهش و حوز

فلسفه فقه، فصلنامه متین شماره  - 60و  59فلسفه فقه، فصلنامه کاوشی نو در فقه اسالمی شماره 
/ مجموعه مقاالت کنگره نراقین تاثیر مکان وزمان در اجتهاد- فلسفه هاي مضاف، خسروپناه  -  10

/ جزوه فلسفه فقه - دکتر لنگرودي/ ممکاتب حقوقی در اسال -فلسفه حقوق، حکمت نیا  -سبحانی 
  مجموعه مقاالت تاثیر زمان و مکان -مرکز جهانی علوم اسالمی
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 :نوع درس            1کارگاه مراجعات فقهی :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 64: ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با شروح و حواشی کتاب مکاسب شیخ انصاري
  آشنایی با سبک و سیاق حل مسائل کتاب مکاسب به وسیله شارحین

  
  : سرفصل

  :انتخاب چند مبحث از میان مباحث ذیل
  تعریف البیع 

  الکالم فی المعاطاة 
  الکالم فی عقد البیع

  ألفاظ عقد البیع 
  الکالم فی شروط العقد

  احکام المبقوض بالعقد الفاسد
  ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: االول
  وجوب الرد المقبوض بالبیع الفاسد:الثانی
  ضمان المنافع المستوفاة: الثالث
  ضمان المثلی بالمثل: الرابع

  اذا لم یوجد المثل اال باالکثر: الخامس
  

  : منابع
  :اصلی

  هدایۀ الطالب إلی أسرار المکاسب، میرزا فتاح شهیدى تبریزى 
  حاشیۀ المکاسب، ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى

  هدي الطالب، مروج
  فرعی

حاشیۀ کتاب المکاسب، محمد  - نائینى   ، میرزا محمد حسین غروى منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب
المکاسب و البیع، میرزا محمد  -نهج الفقاهۀ، سید محسن طباطبایى حکیم  - حسین کمپانى اصفهانى

غایۀ  -مصباح الفقاهۀ، توحیدي -  ، امام خمینى کتاب البیع و المکاسب المحرمۀ -حسین غروى نائینى 
التعلیقۀ على مکاسب الشیخ  -اآلمال فی شرح کتاب المکاسب، محمد حسن بن المال عبد اهللا مامقانى 

حاشیۀ کتاب المکاسب، همدانى، آقا رضا بن محمد  - األنصاري، گیالنى، نجفى، میرزا حبیب اهللا رشتى
 -لبیع، نائینى، میرزا محمد حسین غروىالمکاسب و ا -حاشیه مکاسب سید کاظم یزدي –هادى 

  حاشیۀ شیخ احمد بن على کاشف الغطاء یا نیل المطالب لتحصیل المکاسب
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 :نوع درس            2کارگاه مراجعات فقهی :نام درس
 تخصصی

      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  ـ :پیشنیاز  

  : اهداف
  شیخ انصاريآشنایی با شروح و حواشی کتاب مکاسب 

  آشنایی با سبک و سیاق حل مسائل کتاب مکاسب به وسیله شارحین
  

  : سرفصل
  :انتخاب چند مبحث از میان مباحث ذیل

  اذا تعذر المثل فی المثلی: السادس
  ضمان القیمی بالقیمۀ: السابع

  الکالم فی بدل الحیلولۀ
  الکالم فی شروط المتعاقدین

  بیع الفضولی
  الردالقول فی االجازه و 

  الکالم فی المجیز
  والیه الفقیه

  
  : منابع

  :اصلی
  هدایۀ الطالب إلی أسرار المکاسب، میرزا فتاح شهیدى تبریزى

  حاشیۀ المکاسب، ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى
  هدي الطالب، مروج

  

  فرعی
حاشیۀ کتاب المکاسب، محمد  - نائینى   ، میرزا محمد حسین غروى منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب

المکاسب و البیع، میرزا محمد  -نهج الفقاهۀ، سید محسن طباطبایى حکیم  - حسین کمپانى اصفهانى
غایۀ  -ديمصباح الفقاهۀ، توحی - ، امام خمینى  کتاب البیع و المکاسب المحرمۀ -حسین غروى نائینى 

التعلیقۀ على مکاسب الشیخ  -اآلمال فی شرح کتاب المکاسب، محمد حسن بن المال عبد اهللا مامقانى 
حاشیۀ کتاب المکاسب، همدانى، آقا رضا بن محمد  - األنصاري، گیالنى، نجفى، میرزا حبیب اهللا رشتى

 -مد حسین غروىالمکاسب و البیع، نائینى، میرزا مح -حاشیه مکاسب سید کاظم یزدي –هادى 
  حاشیۀ شیخ احمد بن على کاشف الغطاء یا نیل المطالب لتحصیل المکاسب



9 
 

 :نوع درس            3کارگاه مراجعات فقهی  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با شروح و حواشی کتاب مکاسب شیخ انصاري
  و سیاق حل مسائل کتاب مکاسب به وسیله شارحین آشنایی با سبک

  
  : سرفصل

  :انتخاب چند مبحث از میان مباحث ذیل
  خیار الشرط

  خیار الغبن
  خیار التأخیر

  
  : منابع

  :اصلی
  هدایۀ الطالب إلی أسرار المکاسب، میرزا فتاح شهیدى تبریزى

  حاشیۀ المکاسب، ایروانى، على بن عبد الحسین نجفى
  مروجهدي الطالب، 

  
  :فرعی

حاشیۀ کتاب المکاسب، محمد  - نائینى   ، میرزا محمد حسین غروى منیۀ الطالب فی حاشیۀ المکاسب
المکاسب و البیع، میرزا محمد  -نهج الفقاهۀ، سید محسن طباطبایى حکیم  - حسین کمپانى اصفهانى

غایۀ  -ديمصباح الفقاهۀ، توحی - ، امام خمینى  کتاب البیع و المکاسب المحرمۀ -حسین غروى نائینى 
التعلیقۀ على مکاسب الشیخ  -اآلمال فی شرح کتاب المکاسب، محمد حسن بن المال عبد اهللا مامقانى 

حاشیۀ کتاب المکاسب، همدانى، آقا رضا بن محمد  - األنصاري، گیالنى، نجفى، میرزا حبیب اهللا رشتى
 -مد حسین غروىالمکاسب و البیع، نائینى، میرزا مح -حاشیه مکاسب سید کاظم یزدي –هادى 

  حاشیۀ شیخ احمد بن على کاشف الغطاء یا نیل المطالب لتحصیل المکاسب
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نوع               1مسائل مستحدثه  :نام درس
 تخصصی :درس

      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  ـ :پیشنیاز  

  : اهداف
  آشنایی با اهم مسائل مستحدثه فقهی

  حل مسائل و فروع فقهی مستحدثه کسب توانایی نسبی در 
  

  : درس سرفصل
  :مسائل طبیۀ مستحدثۀ، نحو

  تحدید النسل، إسقاط الجنین، اإلنجاب الصناعی
  التشریح، الموت الدماغی، الترقیع و الزرع

  ...تبدیل الجنس و
  : أحکام الفن و التسلیۀ، نحو

  الغنا و الموسیقی، الرسم و التصویر
  رویه الهالل

  
  : منابع

   :اصلی
  ، )شیرازي مکارم(بحوث فقهیۀ هامۀ 

   :فرعی
  ، )جواهري(بحوث فی الفقه المعاصر 

  ،)شاهرودي هاشمی(قضایا فقهیۀ معاصرة 
  ، )صدر(ماوراء الفقه 

  ، )آصفی(الفقه و مسائل طبیۀ 
  ، )فضلی(دراسۀ فی الغناء 

  ، )عویس و دیگران(موسوعۀ الفقه اإلسالمی المعاصر 
  مجلس مجمع الفقه اإلسالمی اتقرار

فقه اهل بیت، کاوشی نو در فقه اسالمی، االجتهاد و التجدید، المنهاج، رسالۀ التقریب، : مجالت
  الشریعۀ االسالمیۀ

  پژوهشهاي مستقل پیرامون هر مبحث
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: نوع درس            2مسائل مستحدثه  :نام درس
 تخصصی 

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با اهم مسائل مستحدثه فقهی
  حل مسائل و فروع فقهی مستحدثهکسب توانایی نسبی در 

  
  : سرفصل

  :مسائل مالیۀ مستحدثۀ، نحو
  األوراق المالیۀ

  المعامالت المصرفیۀ و سائر أحکام البنوك
  ...عقد التأمین و

  :مسائل قانونیۀ مستحدثۀ، نحو
  ...شواهد علم الجریمۀ والقضاء علی اساس 

  

  : منابع
  :اصلی

  ، )شیرازي مکارم(بحوث فقهیۀ هامۀ 
  :فرعی

  ، )جواهري(بحوث فی الفقه المعاصر 
  ،)شاهرودي هاشمی(قضایا فقهیۀ معاصرة 

  ، مجلس مجمع الفقه اإلسالمی اتقرار
  ، )صدر(ماوراء الفقه 

  ...و ) عویس و دیگران(موسوعۀ الفقه اإلسالمی المعاصر 
فقه اهل بیت، کاوشی نو در فقه اسالمی، االجتهاد و التجدید، المنهاج، رسالۀ التقریب، : مجالت

  الشریعۀ االسالمیۀ
  هاي مستقل پیرامون هر مبحث پژوهش
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 :نوع درس              1قواعد فقه  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

 فراگیري پیکرة کلی، ادله و تطبیقات مهم قواعد فقهی پر کاربرد در تمام یا اغلب ابواب فقهی 

  کسب توانایی نسبی در به کارگیري قواعد فقهی مشترك در استنباط فقهی
  

  : سرفصل
  :کلیات

  ماهیت و اهمیت قواعد فقهی، 
  فهرست اهم منابع قواعد فقهی فریقین، 

  فریقینسیر تدوین قواعد فقه نزد 
  :منتخب قواعد مشترك فقه

  قاعدة الضرر؛ 
  ؛ )المشقۀ تجلب التیسیر(قاعدة نفی الحرج 

  قاعدة الضرورات تبیح المحظورات؛ 
  قاعدة المیسور؛ 

  قاعدة اصالۀ الحل؛ 
  قاعدة اصالۀ الصحۀ

  
  : منابع

 : اصلی

  )ایروانی(دوجلدي/دروس تمهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ
  ) در مواردي که قاعده در کتاب دروس تمهیدیه وجود ندارد(القواعد الفقهیه، زارعی سبزواري

   :فرعی
  القواعد الفقهیۀ،  مکارم 
  قواعد الفقهیه، بجنوردي

  )فاضل(القواعد الفقهیۀ 
  )عمید زنجانی(قواعد فقه  

  منابع اختصاصی هر قاعده
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 :نوع درس              2قواعد فقه :نام درس
 تخصصی

  ـ: پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

 فراگیري پیکرة کلی، ادله و تطبیقات مهم قواعد فقهی پر کاربرد در تمام یا اغلب ابواب فقهی 

  کسب توانایی نسبی در به کارگیري قواعد فقهی مشترك در استنباط فقهی
  

  : سرفصل
  :مالیقواعد فقه اقتصاد و امور 

  قاعدة العقود تابعۀ للقصود؛ 
  قاعدة أصالۀ اللزوم؛ 

  قاعدة السلطنۀ؛ 
  ) قاعدة ذي الید(قاعدة الید 

  قاعدة السوق؛ 
  قاعدة  االقرار؛ 

  قاعدة علی الید؛ 
                  قاعدة االتالف

  
  : منابع

  :اصلی
  )ایروانی(دوجلدي/دروس تمهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ

  ) در مواردي که قاعده در کتاب دروس تمهیدیه وجود ندارد(القواعد الفقهیه، زارعی سبزواري
   :فرعی

  القواعد الفقهیۀ،  مکارم 
  قواعد الفقهیه، بجنوردي

  )فاضل(القواعد الفقهیۀ 
  )عمید زنجانی(قواعد فقه  

  منابع اختصاصی هر قاعده
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 :نوع درس              3قواعد فقه  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

 فراگیري پیکرة کلی، ادله و تطبیقات مهم قواعد فقهی پر کاربرد در تمام یا اغلب ابواب فقهی 

  کسب توانایی نسبی در به کارگیري قواعد فقهی مشترك در استنباط فقهی
  

  : سرفصل
  :قواعد فقه عبادات

  الفراغ و التجاوزقاعدة 
  قاعدة التعاد

  :قواعد فقه قضاء و حکومت
  قاعدة نفی السبیل؛ 
  قاعدة عموم البینۀ؛ 

  قاعدة البینۀ علی المدعی و الیمین علی المنکر؛ 
  قاعدة التسبیب؛ 

                    قاعدة الدرء
  

  : منابع
  :اصلی

  )ایروانی(دوجلدي/دروس تمهیدیۀ فی القواعد الفقهیۀ
  ) در مواردي که قاعده در کتاب دروس تمهیدیه وجود ندارد(القواعد الفقهیه، زارعی سبزواري

   :فرعی
  القواعد الفقهیۀ،  مکارم 
  قواعد الفقهیه، بجنوردي

  )فاضل(القواعد الفقهیۀ 
  )عمید زنجانی(قواعد فقه  

  منابع اختصاصی هر قاعده
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 :نوع درس              1فقه مقارن :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 48 :ساعات درسی    واحد 3 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  .آشنایی با تشابهات و تفاوتهاي آراء فقهی امامیه و مذاهب اهل سنت
  

  : سرفصل
  الطهارات، النجاسات، التطهیر و التخلی

  الوضوء و الغسل و التیممم
  مقدمات الصالة 

  الصالة و أنواعها و أحکامها 
  الصوم 

  الزکاة و الخمس 
  الحج و العمرة 

  النکاح و ما یتعلق به
  

  : منابع
  :اصلی

  ، )مغنیۀ(الفقه علی المذاهب الخمسۀ  
  :فرعی

  ، )شیخ طوسی(الخالف 
  ، )غروي و مازح/ جزیري (الفقه علی المذاهب األربعۀ مع مذهب أهل البیت 

  ، )سید سابق(فقه السنۀ 
  )رشدابن (بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد 

  . الجناتی، محمد ابراهیم، دروس فی الفقه المقارن
  الخطیب، حسن احمد، ، الفقه المقارن

  ناصر مکارم شیرازي، دائرة المعارف فقه مقارن
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 تخصصی :درس نوع            2فقه مقارن :سدر نام
  ـ :پیشنیاز      ساعت 80 :درسی ساعات    واحد 5 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
آشنایی با شیوة طرح مباحث و آراي عمیق فقه امامیه در مقایسه با آراء اهل سنت و نقد آراء مخالف در 

  .اهل سنت
  

   :سرفصل
  المناقشۀ فی مواضع المسح

  فی قراءة حی علی خیر العمل فی األذانالمناقشۀ 
  المناقشۀ فی السجود علی األرض و الجمع بین الصالتین

  الصوم مع المناقشۀ فی السفر
  رویه الهالل

  المناقشۀ فی وجوب الخمس
  المناقشۀ فی طواف النساء

  المناقشۀ فی المتعۀ
  اإلشهاد علی الطالق

  الطالق الثالت، الطالق المعلق
  طالق الحائضالحلف بالطالق، 

  الوصیۀ للوارث، إرث المسلم عن الکافر
  التعصیب و العول

  
   :منابع

  :اصلی
  )سبحانی(اإلنصاف فی مسائل دام فیها الخالف  

  :فرعی
  ، )شیخ طوسی(الخالف 

  ، )عالمه حلی(منتهی المطلب 
  )حلی(تذکرة الفقهاء 

  ، )زحیلی(الفقه اإلسالمی و أدلته 
  ، )قدامۀ ابن(المغنی 

  ، )طباطبائی(ریاض المسائل 
  )ابن رشد(بدایۀ المجتهد و نهایۀ المقتصد  
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 :نوع درس            کلیات علم حقوق :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی اجمالی طالب با مسائل کلی علم حقوق
 دامنۀ علم حقوقها، کارکردها، و  آشنایی با نظام

  هاي مختلف حقوقی آشنایی با قواعد، احکام و نظریات مهم اسالم، در حیطه
  

  : سرفصل
مشتمل بر تعریف علم حقوق، موضوع  علم حقوق، اهداف علم حقوق رشته هاي علم :(کلیات: فصل اول

  )حقوق و نظام هاي حقوقی
مراجع قانونگذاري نحوه طرح مقررات انواع قانون، :(مشتمل بر قانون: منابع علم حقوق: فصل دوم

  .، عرف، رویه قضایی و نظریه حقوقدانان)براي تصویب، نحوه تصویب قوانین
  مشتمل بر قلمرو حقوق در مکان و قلمرو حقوق در زمان:  قلمرو حقوق: فصل سوم

مشتمل بر هدف حقوق، هدف قواعد حقوقی، اوصاف قواعد حقوقی، رابطه : قواعد حقوقی: فصل چهارم
  حقوق با سایر قواعد اجتماعی و نقش دولت در حقوق

مشتمل بر تعریف حق فردي، تعریف حکم و تکلیف و تفاوت آنها با ): یا شخصی(حق فردي: فصل پنجم
  )هر یک، اقسام حق فردي، منابع حق فردي، احکام حق فردي، ادله هاي ثباتی حق فردي

  
  : منابع

  اصلی 
  ). ره(فلسفه حقوق، موسسه امام خمینی
  .مقدمه حقوق، دکتر ناصر کاتوزیان

  فرعی
  .درآمدي بر حقوق اسالمی، دفتر همکاري، حوزه و دانشگاه

  .نظام حقوقی اسالم، جلیل قنواتی
  .مبانی حقوق عمومی در اسالم، عباسعلی عمید زنجانی

  فلسفه علم حقوق ، دکتر ناصر کاتوزیان
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 :نوع درس            کلیات حقوق اساسی :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  ها، اصول و قواعد حقوق اساسی در مفهوم عمومی و کلی آن  آشنا ساختن طالب با مبانی، نظریه
که امکان تحلیل و  آشنایی با نظام حقوق اساسی جمهوري اسالمی ایران به صورت خاص، به نحوي

  .آموختگان فراهم گردد ارزیابی موضوعات ناظر بر قواعد زمامداري و حکومت براي دانش
  

  : سرفصل
  فصل اول حقوق اساسی عمومی 

موضوع و . 2هاي حقوق  تعریف حقوق اساسی و جایگاه آن در رشته. 1(کلیات حقوق اساسی  .1
  )منابع حقوق اساسی. 5حقوق اساسی  تاریخچه. 4انواع حقوق اساسی . 3اهداف حقوق اساسی

مکتب اسالم . 3،)تحققی(مکاتب اثباتی. 2مکاتب فلسفی،. 1(بررسی مکاتب در حقوق اساسی .2
(  

  ) قدرت سیاسی. 3سرزمین . 2جمعیت . 1(کشور –عناصر تشکیل دهنده دولت  .3
  ) هاي سیاسی انواع رژیم. 2تعریف رژیم سیاسی . 1(هاي سیاسی  رژیم .4
  تفکیک قوا  .5
  هاي عمومی  حقوق فرد و آزادي .6

  حقوق اساسی اختصاصی : فصل دوم
قانون اساسی جمهوري اسالمی - 1285قانون اساسی (تاریخچه و مبانی حقوق اساسی ایران .1

  )1358ایران، 
  مبانی اعتقادي قانون اساسی جمهوري اسالمی  .2
  مسأله والیت فقیه و اعمال این اصل به نهادهاي سیاسی موجود  .3
  و نحوه ارتباط سران قوا . 1.1.تفکیک قوا در قانون اساسی، ج .4
  ...) مالکیت، اموال عمومی، تعاون و (اقتصاد در قانون اساسی .5

  
  : منابع

  اصلی
  هاي حقوق اساسی، دکتر مدنی  بایسته

  حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، دکتر سید ابوالفضل قاضی
  فرعی

  مبانی حقوق اساسی، عباسعلی عمید زنجانی 
  حقوق اساسی، دکتر محمد هاشمی 

  حقوق اساسی و نهادهاي سیاسی، دکتر مدنی 
  حقوق اساسی، دکتر جعفر بوشهري 
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 تخصصی :نوع درس        کلیات حقوق جزاي عمومی :نام درس
  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی  واحد 4: تعداد و نوع واحد

  : اهداف
آشنایی با اصول کلی حاکم بر حقوق کیفري به طالب و ایجاد نیروي استنباط و قدرت تجزیه و تحلیل 

  مواد قانونی 
  .و رویه قضایی

  

  : سرفصل
  کلیات حقوق جزاي عمومی: فصل اول

  .تعریف، موضوع، هدف، جایگاه، منابع
  )یا تحوالت حقوق جزاي عمومی(مکاتب حقوق جزاي عمومی: فصل دوم

  .قبل از تحوالت اندیشه کیفريدوره  .1
دوره ایجاد و . 3.دوره تعدیل انتقام خصوصی. 2.دوره انتقام خصوصی یا دادگستري خانوادگی. 1

  .دادگستري عمومی
 .دوره تحوالت اندیشه هاي کیفري .2
  .مکتب دفاع اجتماعی. 4.مکتب تحققی. 3.مکتب عدالت مطلق. 2.مکتب فایده اجتماعی. 1
  سایر مکاتب جدید. 5
  حقوق جزاي اسالم .3
  .مقررات شکلی. 3.جرایم و مجازات. 2.اصول حاکم بر حقوق جزاي اسالم. 1

  پدیده مجرمانه: فصل سوم
  .تعریف جرم .1
  .طبقه بندي جرایم .2
امر قانون و . 2دفاع مشروع . 1: عوامل موجه جرم: (طبقه بندي جرایم بر مبناي رکن قانونی. 1

  ).اضطرار. 5ادث ورزشی و پزشکی حو. 4رضایت مجنی علیه . 3عوامل قانونی 
  ).جرم تام و جرم ناقص.(طبقه بندي جرایم بر مبناي رکن مادي. 2
  .طبقه بندي جرایم بر مبناي رکن معنوي. 3
  .اصول حاکم بر حقوق جزاي عمومی .3
  .ارکان تشکیل دهنده جرم .4
  .رکن معنوي. 3.رکن مادي. 2.رکن قانونی. 1

  
  : منابع

  .1محمدعلی اردبیلی، جحقوق جزاي عمومی، دکتر 
  .حقوق جزاي عمومی، دکتر پرویز صانعی

  .دکتر رضا فیض-مقارنه و تطبیق در حقوق جزاي عمومی اسالم
  .التشریع الجنایی االسالمی، عوده و ترجمه دکتر فرهودي نیا
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 تخصصی :درس نوع          کلیات حقوق خصوصی :درس نام
  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :درسی ساعات    واحد4 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
  آشنا ساختن طالب با مفاهیم و موضوعات مرتبط با حقوق خصوصی

 آشنایی با کاربري اجتماعی فقه و پیکربندي حقوقی آن در ابواب حقوق خصوصی

  آشنایی با قواعد، احکام و نظریات مهم حقوقی اسالم، در حیطۀ حقوق خصوصی
   :سرفصل

  حقوق مدنی
اشخاص و محجورین، مالکیت و اموال، قراردادها، مسولیت مدنی، حقوق خانواده، عقود تملیکی، عقود اذنی، 

  شفعه، 
  )وصیت و ارث

  حقوق تجارت
  )اشخاص، شرکتها، اسناد تجاري و ورشکستگی( 

  

   :منابع
قوق ، ح)دفتر همکاري حوزه و دانشگاه(، درآمدي بر حقوق اسالمی )قنواتی(نظام حقوقی اسالم 

جلد، دکتر ناصر کاتوزیان، تشکیل قراردادها، دکتر  5اشخاص، دکتر سید حسین صفائی، قواعد عمومی 
مهدي شهیدي، اصول قراردادها، دکتر مهدي شهیدي، مسئولیت مدنی، دکتر ناصر کاتوزیان، بررسی 

زیان، حقوق فقهی حقوقی خانواده، دکتر سید مصطفی محقق داماد، خالصه عقود معین، دکتر ناصر کاتو
  هاي تجاري، دکتر پاسبان، حقوق تجارت ، دکتر ربیعا اسکینی شرکت
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 :نوع درس              اصول فقه مقارن :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز                ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  امامیهغیر امامیه و مقایسه با دیدگاه  مذاهب فقهی بررسی اصول و مبانی اختصاصی استنباط در 
  تحلیل وجه حجیت و نقد ادلۀ هر یک از این منابع استنباطیدر کسب توانایی 

  
  : سرفصل

  )ع(هل البیت أسنۀ 
  سنۀ الصحابۀ

  الصحابی) اجتهاد(قول 
  إجماع أهل المدینۀ، إجماع العترة/  جماعاإل

  العقل
 القیاس

  االستحسان
  المصالح المرسلۀ

  الذرایع و فتح الذرایعسد 
  العرف

  شرع من قبلنا
  

  : منابع
  :اصلی

  )سبحانی(أصول الفقه المقارن 
  :فرعی

  )حکیم(األصول العامۀ للفقه المقارن  
  )فضلی(دروس فی أصول فقه اإلمامیۀ  

  ، )فضلی، زحیلی و دیگران(، المذاهب اإلسالمیۀ الخمسۀ )زیدان(اصول الفقه 
  ، )جناتی(منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی 

  )دکتر عبدالکریم نملۀ( لمهذب فی علم أصول الفقه المقارنا
  )رازي(، المحصول )غزالی(المستصفی 
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 :نوع درس                1کارگاه مراجعات اصولی :نام درس
 تخصصی

  ـ: پیشنیاز        ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  ها در مسائل اصولی آشنایی با تفاوت مبانی و دیدگاه
  با سایر متون ) کفایه یا دروس(آشنایی با سبک و سیاق حل مسائل در متن درسی اصولی 

  
  : سرفصل

  :انتخاب چند مبحث از میان مباحث ذیل
  : المقدمۀ فی بیان أمور

  تعریف علم األصول و موضوعه، 
  الوضع، المجاز، إطالق اللفظ، الوضع و اإلرادة، وضع المرکبات، أمارات الوضع، 

  أحوال اللفظ، 
  الحقیقۀ الشرعیۀ، الصحیح و األعم، 

  االشتراك، استعمال اللفظ أکثر من معنی، 
  المشتق
  مادة األمر،مدلول صیغۀ األمر: األوامر

  
  : منابع

  اصلی
 حاج میرزا علی ایروانی نجفىنهایۀالنهایۀفی شرح الکفایۀ، عالمه 

  ، سیدمرتضی حسینی یزدي فیروزآبادى عنایۀاألصول
  ، سیدمحسن طباطبایی حکیم حقائقاألصول

  فرعی
؛  نهایۀالدرایۀفی شرح ) مروج(منتهی الدرایۀفی توضیح الکفایۀ، سیدمحمدجعفرجزائرىشوشترى

؛  ، مشکینى شی المحقق المشکینی، بروجردى ؛حوا الکفایۀ، اصفهانی غروى؛ الحاشیۀعلی کفایۀاألصول
  الحلقۀ الثالثۀ فی أسلوبها الثانی:أنوارالهدایۀفی التعلیقۀ علی الکفایۀ، امام خمینى، شروح دروس

  تقریرات
  فوائد األصول، مباحث األصول، تهذیب األصول، محاضرات ، مصباح األصول
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 :نوع درس                2کارگاه مراجعات اصولی  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز        ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  ها در مسائل اصولی آشنایی با تفاوت مبانی و دیدگاه
  با سایر متون) کفایه یا دروس(آشنایی با سبک و سیاق حل مسائل در متن درسی اصولی 

  
  : سرفصل

  :انتخاب چند مبحث از میان مباحث ذیل
  اإلجزاء
  الواجبمقدمۀ 

  الضد
  عدم جواز األمر مع انتفاء شرطه
  تعلق األوامر و النواهی بالطبائع

  نسخ الوجوب
  الوجوب التخییري

  الوجوب الکفائی
  الواجب المؤقت

  األمر باألمر
  األمر بعد األمر

  مدلول مادة النهی و صیغته، اجتماع األمر و النهی: النواهی
  

  : منابع
  اصلی

 الکفایۀ، عالمه حاج میرزا علی ایروانی نجفىنهایۀالنهایۀفی شرح 

  ، سیدمرتضی حسینی یزدي فیروزآبادى عنایۀاألصول
  ، سیدمحسن طباطبایی حکیم حقائقاألصول

  فرعی
؛  نهایۀالدرایۀفی شرح ) مروج(منتهی الدرایۀفی توضیح الکفایۀ، سیدمحمدجعفرجزائرىشوشترى

؛  ، مشکینى ، بروجردى ؛حواشی المحقق المشکینی کفایۀاألصولالکفایۀ، اصفهانی غروى؛ الحاشیۀعلی 
  الحلقۀ الثالثۀ فی أسلوبها الثانی:أنوارالهدایۀفی التعلیقۀ علی الکفایۀ، امام خمینى، شروح دروس

  تقریرات
  فوائد األصول، مباحث األصول، تهذیب األصول، محاضرات ، مصباح األصول
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 :نوع درس               3کارگاه مراجعات اصولی  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز        ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  ها در مسائل اصولی آشنایی با تفاوت مبانی و دیدگاه
  با سایر متون ) کفایه یا دروس(آشنایی با سبک و سیاق حل مسائل در متن درسی اصولی 

  
  : سرفصل

  :مباحث ذیلانتخاب چند مبحث از میان 
  داللت نهی بر فساد: نواهی

  :المفاهیم
  )تعریف المفهوم، مفهوم الشرط، مفهوم الوصف،مفهوم الغایۀ(

  عام و خاص
  :المطلق و المقید

  )تعریف المطلق، مقدمات الحکمۀ، المطلق و المقید المتنافیین، المجمل و المبین( 
  : األمارات المتعبرة شرعاً أو عقالً

  أحکام القطع
  

  : بعمنا
  اصلی

 نهایۀالنهایۀفی شرح الکفایۀ، عالمه حاج میرزا علی ایروانی نجفى

  ، سیدمرتضی حسینی یزدي فیروزآبادى عنایۀاألصول
  ، سیدمحسن طباطبایی حکیم حقائقاألصول

  فرعی
؛  نهایۀالدرایۀفی شرح ) مروج(منتهی الدرایۀفی توضیح الکفایۀ، سیدمحمدجعفرجزائرىشوشترى

؛  ، مشکینى ، بروجردى ؛حواشی المحقق المشکینی غروى؛ الحاشیۀعلی کفایۀاألصول الکفایۀ، اصفهانی
  الحلقۀ الثالثۀ فی أسلوبها الثانی:أنوارالهدایۀفی التعلیقۀ علی الکفایۀ، امام خمینى، شروح دروس

  تقریرات
  فوائد األصول، مباحث األصول، تهذیب األصول، محاضرات ، مصباح األصول
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 :نوع درس          و کتاب شناسی حدیثتاریخ  :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با تاریخ حدیث، محدثان و منابع حدیثی شیعه
  

  : سرفصل
  : تاریخ حدیث شیعه در عصر حضور

حدیث در / منع تدوین حدیث)/ س(میراث حدیثی حضرت زهرا / حدیث در عصر نبوي: دوران آغازین
  ) ع(حدیث در عصر امام سجاد )/ ع(حدیث در عصر حسنین / حدیث علوي)/ ع(عصر امیرالمؤمنین 

/ اصول أربعمأة)/ ع(شاگردان صادقین)/ ع(میراث حدیثی صادقین)/ ع(عصر صادقین: دوران شکوفایی
میراث حدیثی امام )/ ع(تاریخ حدیث پس از صادقین/ عرضۀ حدیث بر امامان/ و حدیث غالت
حدیث در عصر امام )/ ع(هاي حدیثی اصحاب امام رضا تالش)/ ع(حدیث در عصر امام رضا)/ ع(کاظم
  )  ع(حدیث در عصر امام عسکري)/ ع(حدیث در دوران امام هادي)/ ع(جواد

  :تاریخ حدیث شیعه در عصر غیبت
  :رة تدوین جوامع اولیۀ حدیثیدو
  آشنایی با کتب اربعه  

  هاي حدیثی   دورة رکود فعالیت
  :دورة تکمیل و تنظیم جوامع حدیثی

  )بحار، وسائل، الوافی(آشنایی با جوامع ثانویه  
  هاي حدیثی دورة فترت در فعالیت

  هاي حدیثی معاصر دورة فعالیت
  

  : منابع
    :اصلی

 سید کاظم طباطبایی) : حضورعصر (تاریخ حدیث شیعه 

  سید کاظم طباطبایی ) : عصر غیبت(تاریخ حدیث شیعه 
   :فرعی

: 1حدیث شناسی -اسداهللا جمشیدي : تاریخ حدیث - مجید معارف : پژوهشی در تاریخ حدیث شیعه
محمد علی : تدوین الحدیث عند الشیعۀ االمامیۀ-چی  کاظم مدیر شانه: تاریخ حدیث -علی نصیري

  دمهدوي را
  علی نقی خدایاري و الیاس پوراکبر): هاي هشتم تا یازدهم هجري در سده(تاریخ حدیث شیعه 
  مرتضی وفائی): از آغاز سده چهاردهم تا امروز(تاریخ حدیث شیعه 

: مقدمه معجم احادیث بحاراالنوار-هادي حجت: جوامع حدیثی شیعه-سید رضا مؤدب: تاریخ حدیث
  ی حدیث و مکتبهاي حدیثی معاصر محمد حسن ربانیمحمد علی مهدوي راد، کتاب شناس
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 :نوع درس      )صطلح الحدیث، اصول فقه الحدیثم(اصول الحدیث :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف
  هاي حدیثی و تطبیق بر نمونه فریقیناصطالحات حدیثی از دیدگاه تحلیل 

  هاي فهم حدیث مبانی، اصول و روش آشنایی با
  

  : سرفصل
  :مباحث اصول الحدیث
  مفاهیم پایه حدیثی/ و غرض و فایده آن) مصطلح الحدیث/ درایۀ الحدیث(تعریف اصول الحدیث 

  :اقسام خبر واحد
هاي راویان، بر اساس تعدد طرق و تعداد راویان هر طبقه، بر اساس گوینده اصلی  بر اساس ویژگی

هاي ساختاري و ظاهري سند، با توجه به  اس اتصال و انقطاع سلسله سند، با توجه به ویژگیآن، بر اس
هاي سندي حدیث مؤید،  تفاوت در نقل سند و متن، با توجه به وجود روایت مخالف، با توجه به ویژگی

  با توجه به پذیرش آن، طرق تحمل و شرایط نقل حدیث
پیشینه / فواید و آثار فقه الحدیث/ ضرورت فقه الحدیث / جایگاه فقه الحدیث/ تعریف فقه الحدیث

  نیازهاي فهم حدیث  پیش/ فقه الحدیث
  )اعراب، اصطالحات مرکب، مجازها: فهم ترکیبات/ فهم مفردات(مبانی فهم متن حدیث 

  :مبانی فهم مقصود حدیث
گیري از  بهره)/ نگري جامع(تشکیل خانواده حدیث / یافتن اسباب ورود حدیث/ گردآوري قرائن

  دستاوردهاي بشري
  

  : منابع
   :اصلی منابع

  عبد الهادي فضلی: أصول الحدیث -عبدالهادي مسعودي : روش فهم حدیث
   :فرعی منابع

علی : تلخیص مقباس الهدایه - سید رضا مودب : علم الدرایه تطبیقی -نهایه الدرایه، سید حسن صدر 
نورالدین عتر : منهج النقد فی علوم الحدیث - محمدابوزهومحمد : الحدیث و المحدثون-اکبر غفاري 

درایۀ - علی نصیري ): 2ج(پژوهی   حدیث -زاده  حسن نقی: ها ها و نمونه الحدیث، ضابطه فقه -
محمدحسن : دانش درایۀ الحدیث  - محمد حسن ربانی: الحدیث نفیسی، اصول و قواعد فقه: الحدیث

  ربانی
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 :نوع درس            1اصول علم رجال  :نام درس
 تخصصی 

  ـ :پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با مبادي و مبانی دانش رجال 
  شناخت تفصیلی جوامع رجالی شیعه

  گیري از جوامع رجالی ها و نحوه بهره بررسی تطبیقی ویژگی
  

  : سرفصل
جایگاه علم رجال در بین / وضوع علم رجالم/ اهداف علم رجال /تعریف دانش رجال: مباحث مقدماتی

  سایر علوم حدیث
حجیت قول ثقه، رجوع به صفات راوي، وجود وضع کنندگان در روایات، : دالیل نیاز به دانش رجال

 ...،اي وجود روایات تقیه ت ،یاادر بین رو وغینوجود اخبار دروجود عامی در اسناد 

دست نیافتنی بودن فائده مورد نظر از  ،حرام بودن دانش رجال: اولدلیل  :ادلۀ منکران دانش رجال
هذیب ت/ کتاب من ال یحضره الفقیه/ ادعاي اعتبار احادیث کافی: عدم نیاز به دانش رجال، دانش رجال

  االحکام واستبصار
  مطالعات تاریخی/ تفسیر و علوم قرآنی/ کالم/ فقه: نقش دانش رجال در علوم اسالمی 

  ) مولف، گونه تالیف، خصوصیات و ارزش علمی آن: (ی جوامع رجالی از نظربررس
فهرست / رجال شیخ طوسی/ اختیار معرفۀ الرجال/ رجال ابن غضائري/ رجال برقی: اصول اولیه رجالی

  رجال نجاشی/ شیخ طوسی
  رجال ابن داوود/ خالصۀ األقوال: اصول ثانویه رجالی

معجم / قاموس الرجال/ تنقیح المقال/ جامع الرواة/ نقد الرجال/ منهج المقال: جوامع رجالی متقدمین
  رجال الحدیث

  
  : منابع
   :اصلی

 عبدالهادي فضلی: أصول علم الرجال
   :فرعی 

جعفر سبحانی، مبانی حجیت آراي : کلیات فی علم الرجال - آیت اهللا خویی/ مقدمه معجم رجال الحدیث
اصول علم الرجال بین النظریۀ و  -عبداهللا مامقانی : مقدمه تنقیح المقال - سیف اهللا صرامی: رجالی

 :علم الرجالبحوث فی  - باقر ایروانی: دروس تمهیدیۀ فی القواعد الرجالیۀ-مسلم داوري: التطبیق
آشنایی  - مالعلی/ مقدمه بهجه اآلمال -محمد سند: بحوث فی مبانی علم الرجال-محمد آصف محسنی
  سبک شناسی دانش رجال الحدیث، ربانی -محمدکاظم رحمان ستایش: با کتب رجالی شیعه
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 :نوع درس            2اصول علم رجال  :نام درس
 تخصصی

  ـ: پیشنیاز      ساعت 32 :ساعات درسی    واحد 2 :تعداد و نوع واحد
  :اهداف

  آشنایی با توثیقات خاص و عام در علم رجال 
  

  : سرفصل
  مفهوم توثیق عام و خاص و امارات مدح 

  :خاص اتتوثیققواعد 
مدح 	/اجماع بر وثاقت	/توثیق یکی ازبزرگان متاخرین	/توثیق یکی ازبزرگان قدماء	/تصریح معصوم

  قرائناطمینان ازمجموع 	/کاشف ازحسن ظاهر
  :عام اتتوثیققواعد 

  :)تاریخچه، قایالن، دالیل، محدوده توثیق
  اصحاب اجماع

  مشایخ ثقات
  ...عفرانی وزجعفر بن بشیر ، محمدبن اسماعیل بن میمون  :کنند کسانی که از غیر ثقه نقل حدیث نمی

اجماع ، )ع(صادقتوثیق اصحاب امام ، راویان کامل الزیارات، راویان تفسیر قمی، راویان نوادر الحکمه
  شیخ اجازه بودن، )ع(کثرت روایت از معصوم ، )ع(وکالت از معصوم ، بر عمل به روایت راوي

  تعارض در توثیق و تضعیف
  ...)تمییز مشترکات، اسانید کتب اربعه، شناخت طبقات و (فوائد رجالیه

  
  : منابع

   :اصلی
  باقر ایروانی : دروس تمهیدیۀ فی القواعد الرجالیۀ

  آیت اهللا خویی/ معجم رجال الحدیثمقدمه 
  جعفر سبحانی : کلیات فی علم الرجال

   :فرعی
محمدکاظم رحمان ستایش و : بازشناسی منابع رجالی شیعه -عبدالهادي فضلی: اصول علم الرجال

اصول علم الرجال بین النظریۀ و  -سیف اهللا صرامی: مبانی حجیت آراي رجالی- محمدرضا جدیدي نژاد 
: بحوث فی مبانی علم الرجال - محمد آصف محسنی :بحوث فی علم الرجال -لم داوريمس: التطبیق

دانش رجال  -مالعلی/ مقدمه بهجت اآلمال - عبداهللا مامقانی/ مقدمه تنقیح المقال -محمد سند 
  محمدحسن ربانی/ الحدیث
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 :نوع درس            کارگاه احادیث االحکام :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 64 :ساعات درسی    واحد 4 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  کسب تسلط نسبی در تطبیق قواعد درایه، رجال و فقه الحدیث در دامنه احادیث فقهی
  آشنایی با عبارات و متون حدیثی فقهی

  
  : سرفصل

  بررسی اعتبار، اسانید و مدلول یک یا چند حدیث از هر یک از ابواب ذیل
  احادیث خمس و انفال

  احادیث قرض و ربا
  احادیث قضا و شهادات

  )دیه و قصاص قتل، حد زنا، احکام ارتداد(احادیث حدود، دیات و قصاص 
  )شرایط جهاد، دفاع، احکام بغی و فتنه(احادیث جهاد و دفاع 

  احادیث امر به معروف و نهی از منکر
  )والیت رسول، اولی االمر و فقیه عادل(احادیث حکومت و والیت 

  
   :منابع

  اصلی
  شیخ محمد حسن نجفی: وسائل الشیعه، شیخ حر عاملی، جواهر الکالم

  فرعی
الوافی، فیض  - تهذیب األحکام، االستبصار ، شیخ طوسی   -کتاب من الیحضره الفقیه، شیخ صدوق

جامع أحادیث  - مستدرك الوسائل،  - بحاراألنوار ، محمدباقر مجلسی -فروع الکافی ، کلینی  –کاشانی 
 -روضه المتقین، مجلسی -البحر الذخار، سید محسن امین -تنقیح المقال، مامقانی - الشیعۀ، بروجردي

والیت تقریرات فقهی امام خمینی و آیت اهللا خویی در روایات مورد نظر و  - مرعات العقول، مجلسی 
  فقیه منتظري
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 :نوع درس          کارگاه تفسیر آیات االحکام :نام درس
 تخصصی

  ـ :پیشنیاز      ساعت 48 :ساعات درسی    واحد 3 :تعداد و نوع واحد
  : اهداف

  آشنایی با قواعد تفسیري
  تسلط بر شیوة مباحث کالسیک و آراي عمیق فقهی در آیات االحکام

  فقهیآشنایی با عبارات و متون تفاسیر 
  

  : سرفصل
  :اصول و قواعد تفسیر

  توجه به مفاهیم کلمات در زمان نزول/درنظرگرفتن قرائت صحیح
  )لفظی و غیر لفظی(درنظرگرفتن قراین کالم / درنظرگرفتن قواعد ادبیات عرب

  مبنا بودن علم و علمی
  ...ها و  در نظرگرفتن انواع داللت

  کارگاه آیات االحکام
  هاي آیات االحکام در قرآن ویژگیتعریف، انواع و 

  منابع آیات االحکام
 بررسی یک یا چند آیه از هر یک از ابواب ذیل

  :آیات ابواب فقه عبادات و احوال شخصیه
  )وضو، غسل، تیمم، طهارت و نجاست کتابی و مشرك(آیات طهارت 

  )اوقات صالة(آیات صالة 
  )مناسک(آیات حج 

  )متعه، عدد طالق، شهادت طالق، احکام عدهوظایف زوجین، (آیات نکاح و طالق 
  )تقسیم ارث(آیات ارث 

  
  : منابع
   :اصلی

 -شیخ محمد حسن نجفی : مقدس اردبیلی؛ جواهر الکالم: فاضل مقداد؛ زبدة البیان: کنزالعرفان
  اهللا معرفت یتآ: 1ج التفسیر والمفسرون

   :فرعی
عالمه طبرسی؛ تفسیر : باقر ایروانی؛ تفسیر مجمع البیان: دروس تمهیدیۀ فی  تفسیر  آیات األحکام

قرطبی؛ : خزائلی؛ الجامع إلحکام القرآن: راوندي؛ احکام قرآن: عالمه طباطبایی؛ فقه القرآن: المیزان
 شناسی روش -ورد نظرفخر رازي؛ تقریات فقهی امام خمینی و آیت اهللا خویی در آیات م: مفاتیح الغیب

بررسی  -دکتر احمد پاکتچی : مدخل تفسیر دایره المعارف بزرگ اسالمی -علی اکبر بابایی:قرآن تفسیر
  اهللا نجارزادگان دکتر فتح: تطبیقی مبانی تفسیر قرآن
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 نوع            درك متون فقهی به عربی معاصر :درس نام
 تخصصی :درس
  ـ :پیشنیاز    ساعت 32 :درسی ساعات      واحد نظري 2 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
 )خوانی و درك مطلب و فهم متون عربی معاصر اسالمی تسلط نسبی درست

  آشنایی با فضاي زبانی عربی معاصر در حوزة فقه
  

   :سرفصل
 ساختارهاي متداول در متون متوسط عربی معاصر

 مباحث پایۀ تاریخ و فرهنگ اسالمی به زبان عربی معاصر

  فقهی به زبان عربی معاصرمباحث نوین 

  : تکلیف پایانی غیرحضوري

  تلخیص فارسی یک مقالۀ عربی در فقه مستحدثات از میان مقاالت و مجالت تعیین شده

  
  

   :منابع
   -)الدین شیخ مهدي شمس(مقاالت و کتب فقهی 

  :مجالت
المنهاج، االجتهاد والتجدید، رسالۀ التقریب، الفکر اإلسالمی، و سایر مجالت و متون معتبر فقهی 

  عربی، 
  کتب محمد حسین فضل اهللا، 

  کتب سید محمد صدر



32 
 

 تخصصی:درس نوع              فلسفه اسالمی :درس نام
  -  :پیشنیاز    ساعت حضوري 48:درسی ساعات    واحد نظري 3:واحد نوع و تعداد

  :درس اهداف
 کسب تسلط نسبی بر موضوعات فلسفه اسالمی 

 .هاي فلسفی تمرین تحلیل
  .هاي فلسفی بر دیگر مسائل فلسفه تشخیص تاثیر گزاري نظریه

  
  :سرفصل

مفهوم شناسی فلسفه، فلسفه اسالمی،تعریف فلسفه،موضوع،اهداف و غایات فلسفه،روش : (کلیات
  ))متعالیهاشراق،مشا،حکمت (تحقیق در فلسفه،مکاتب فلسفی

  احکام مفهوم وجود
  احکام حقیقت وجود

  احکام عدم
  )وجود ذهنی(ادراك

  مواد ثالث
  علیت 

  مقوالت
  )قوه و فعل(تغییر

  )خداشناسی و راه هاي آن، براهین اثبات خدا، توحید ذاتی(ذات الهی
  ) تقسیمات صفات،تشبیه و تنزیه(صفات الهی
  )قضاوقدر ،شرور و بدي هاحدوث و قدم، عوالم کلی وجود، (افعال الهی

  
  :منابع
  :اصلی

  فلسفه مقدماتی، عبد الرسول عبودیت
 :فرعی

 آموزش فلسفه مصباح یزدي

 شناسی، عبد الرسول عبودیت  هستی

  بدایه الحکمه عالمه طباطبایی  
  کلیات فلسفه علی شیروانی
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 تخصصی:درس نوع                  1کالم اسالمی  :درس نام

  فلسفه اسالمی :پیشنیاز        ساعت حضوري 48 :درسی ساعات  واحد نظري 3  :واحد نوع و تعداد
  :درس اهداف

  تبیین منسجم وسازگار خداشناسی واثبات آن 
  صفات و افعال حق تعالی  توانمندسازي دانش پژوهان در مبحث وجود،

  
  :درس سرفصل

  خدایابی
  اهمیت و راههاي خداشناسی        
  توحید

  توحید ذاتی، توحید صفاتی، توحید افعالی، توحید در تشریع، توحید عملی      
  صفات الهی

  علم الهی ،قدرت، حیات، اراده، کالم، صدق      
  افعال الهی

  حسن و قبح، حکمت، عدل، قضا و قدر و جبر و اختیار       

  
  :درس منابع

  النبوه العامهالباب الخامس في محاضرات في االلهيات از ابتدا تا 
  آموزش کالم اسالمی، محمد سعیدي مهر

 .االلهیات شیخ علی ربانی گلپایگانی محاضرات فی                                 کشف المراد ،عالمه حلی        
  کشف الفوائد فی شرح قواعد العقاید، عالمه حلی                 االلهیات، جعفر سبحانی
  علی ربانی گلپایگانی: وند ، جوادي آملی                                 کالم تطبیقیتبیین براهین اثبات خدا

  کتاب المحصل، امام فخرالدین رازي                    گوهر مراد، مال عبدالرزاق الهیجی
  عبدالرزاق الهیجی: شوارق االلهام                  .ارشاد الطالبین الی نهج المسترشدین فاضل مقداد

  مصباح یزدي  ):خداشناسی(معارف قرآن                                        1فیض کاشانی ج: علم الیقین
.                                                    شرح مقاصد، سعدالدین تفتازانی                    .تلخیص المحصل، خواجه نصیرالدین طوسی

داشناسی، محمدحسن قدردان قراملکی     شرح مواقف سید شریف خ: پاسخ به شبهات کالمی
  جرجانی
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 تخصصی:درس نوع               2کالم اسالمی  :درس نام

  1کالم اسالمی:پیشنیاز            ساعت حضوري 48:درسی ساعات     واحد نظري 3:واحد نوع و تعداد
  :درس اهداف
  ، امامت و معاد نبوتمباحث نسجم تبیین م

  وجود امام و ولی زنده در هر زمانی از نظر عقلی اثبات ضرورت
  

  :درس سرفصل
  نبوت

  فلسفه نبوت، ضروت بعثت، راههاي شناخت پیامبران، امتیازات پیامبران و پیامبر اسالم    
  امامت

  کلیات، ویژگی امام، امامت امام علی علیه السالم، امامان دوازده گامه، امام مهدي عج    
  معاد

  کلیات، حقیقت انسان، مرگ، برزخ، معاد    
  

  :درس منابع
  از الباب الخامس تا پایان کتاب محاضرات في االلهيات

  آموزش کالم اسالمی، محمد سعیدي مهر
  کشف المراد، عالمه حلی                                                   االلهیات، جعفر سبحانی

فیض :البیت،علی ربانی گلپایگانی                   علم الیقین فی اصول الدین االلهیات فی مدرسه اهل 
    کاشانی

گوهر مراد، مال عبدالرزاق الهیجی                          ارشادالطالبین الی نهج المسترشدین فاضل مقداد                      
                                         اللوامع االلهیه فاضل مقداد                       صفائئ                                   2علم کالم ج

      کالم تطبیقی علی ربانی گلپایگانی        عبدالرزاق الهیجی: شوارق االلهام
  موعود موجود جوادي آملی                 تلخیص المحصل، خواجه نصیرالدین طوسی             

رضا اکبري                                                   : نش اسالمی، ربانی گلپایگانی                                جاودانیامامت در بی
دین و نبوت، محمدحسن قراملکی           الغدیر، عالمه امینی                                                               : پاسخ به شبهات کالمی

 جوادي آملی   : مصباح یزدي                                مبدء و معاد  ): راهنماشناسی(معارف قرآن

مصباح یزدي                               ):فرجام شناسی(معارف قرآن   میرزا حسن علی مروارید        المعاد،  تنبیهات حول مبدا و
  انسان از آغاز تا انجام، عالمه طباطبائی                                
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 :درس نوع          روش تحقیق در فقه و اصول :درس نام
 تخصصی

  ـ: پیشنیاز    ساعت 64 :درسی ساعات  واحد عملی1واحد نظري  2 :واحد نوع و تعداد
   :اهداف

کسب مهارت عملی در تشخیص و تعیین مسئله و انتخاب موضوع در رشته هاي تخصصی علوم 
 اسالمی

کسب مهارت جستجو و شناسایی منابع، تحلیل و به کارگیري اطالعات و گزینش روش مناسب در 
 علوم اسالمی

  تجربه عینی تحقیق، نگارش و ارائه مقاله علمی در تحقیقات 
  

   :سرفصل
         :کلیات

بندي علوم اسالمی، تمایزات و  مفاهیم پایه علم،تحقیق واثبات علمی، ماهیت و طبقه: علوم اسالمی
  روابط آنها 

محور و تحقیق مساله / تحقیقات بر اساس ماهیت وروش / بر اساس هدف (مفاهیم و انواع تحقیق 
  )موضوع محور

  :اصول و فنون تحقیق
  محور محور و متن محور، موضوع تحقیق مسأله 
  محور اهمیت و اصول تحقیق مسأله 

مهارت  –مهارت متغیر شناسی  –مهارت تبیین مسئله  –طرح مسئله  -تحلیل و تبیین موضوع مهارت 
 –و طبقه بندي اطالعات مهارت ثبت  –مهارت مطالعه  -مهارت جستجوي اطالعات –فرضیه سازي 

 .مهارت ارائه تحقیق –مهارت نتیجه گیري  –مهارت ارزیابی و تجزیه و تحلیل اطالعات 
   :تذکر*
  .استاد موظف است سرفصلهاي درس را بر اساس رشته تخصصی دانش پژوهان ارائه دهد. 1
  .ارائه دهدهاي این درس، در رشته تخصصی خود مقاله  پژوه باید بر اساس آموخته دانش. 2
  

  : منابع
  روش تحقیق با تکیه بر علوم انسانی، دکتر جعفر نکونام

  اصول کتابت البحث العلمی و تحقیق المخطوطات، یوسف مرعشلی
  اهللا نادري و مریم سیف نراقی روشهاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی آن در علوم انسانی، عزت

  شناسی مطالعات دینی، احد فرامرز قراملکی روش
  پژوهی، احد فرامرز قراملکی و فنون پژوهش در گسترة دین اصول

  اصول البحث عبد الهادي فضلی
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 :درس نوع                زبان انگلیسی :درس نام
 عمومی

  ـ :پیشنیاز    ساعت 64: درسی ساعات  واحد عملی 1واحدنظري  2 :واحد نوع و تعداد
   :اهداف

 روزمره زبان انگلیسیآشنایی کلی با ساختارها، کلمات و اصطالحات پایه و 

 خواندن و درکجمالت ابتداییهاي صحیح  روشآشنایی با 

  واژگان در فضاي جملهمعناي  تشخیص
  

   :سرفصل
  تلفظ حروف صدا دار و بی صدا

  جمالت و الگوهاي پایه در زبان انگلیسی
  لغات و تعبیرات شایع روزمره

افعال بودن و داشتن، : زبان انگلیسی مانندافعال، حروف، اسامی، قیود، صفات و زمانهاي پایه و رایج 
زمان حال ساده و استمراري، زمان حال ساده ، ضمایر و صفات ملکی، قیود حالت ، حروف تعریف ؛ 

  .زمانهاي گذشته استمراري و زمان آینده
to be, to have, simple present tense, simple present tense with Yes-No and Wh 
questions, present continues, past tense of be, object pronouns, past continues, 
future tense, quantity expressions, simple past tense with regular and irregular 
verbs, past continues,  articles (a, an and the), adverbs of manner)   

  
   :منابع
  :اصلی

- Anecdotes in American English 

    -کتاب زبان انگلیسی دوران دبیرستان

-  Basic English for University students; Dr.Parviz Birjandi; SAMT, Tehran.  

- Intro Interchange 

  :فرعی
- Oxford Grammar (Elementary)  

 - Essential Grammar in Use / For elementary (Thid Edition With CD); Raymond 
Murphy,Cambridge.  

- Reading through Reading (General English for University students); Dr.Minoo 
Varzegar and others, SAMT, Tehran.  
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 عمومی :نوع درس        تون انگلیسی با تاکید بر فقهدرك م:نام درس
  ـ :پیشنیاز    ساعت 32 :ساعات درسی      واحد نظري 2 :تعداد و نوع واحد

  : اهداف
 )اسالمی(خوانی و درك مطلب و فهم متون انگلیسی  تقویت نسبی درست

  آشنایی با فضاي زبانی انگلیسی در حوزة فقه
  

  : سرفصل
 ساختارهاي متداول در متون ابتدایی و متعارف انگلیسی

 عمومی مرتبط با تاریخ و فرهنگ اسالمی به زبان انگلیسیمباحث 

 مباحث سادة فقهی به زبان انگلیسی 

  : تکلیف پایانی غیرحضوري
  تلخیص فارسی یک مقالۀ فقهی انگلیسی از میان مقاالت و مجالت تعیین شده

  
   :منابع

  :            اصلی
- English for the students of  humanities 1 ;Dr.Mehdi Nowruzi,Dr.parviz Birjandi  

- English for the students of humanities 2; A.khazaiefar , Gh.H.khavari , 
A.A.Rezaie, SAMT  
Jurisprudence and Its Principles; by Murtada Mutahhari; Translated by Salman 
Tawhidi  ـ  

-A Manual of  Islamic Beliefs and  practice1.173-255  

  :                                   فرعی
- The Roots of Religion ; Dar rah-e haq (Islamic Institute), 1982, Qum.  

- Shi´ ite Islam; Allamah tabatabai , translate by sayyed husain nasr, shia Instatute 
Of Pakistan Rizvia society , Karachi 18 Pakistan. 

- Reading for General English; Dr.Farideh Pourgive and others; SAMT, Tehran.  
- Reading through Reading (General English for University students); Dr.Minoo 
Varzegar and others, SAMT, Tehran.  

- Stories of the Prophets 1-6;the Islamic Research Foundation of Astan Qods 
Razavi  
- An English Course for students of  Islamic theology ;Dr.Qonsouli.  

  یمقاالت و متون متنوع جدید اسالمی و فقهی به زبان انگلیس
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 مهارتی :نوع درس            کارگاه فن وعظ و خطابه :نام درس
  - :پیشنیاز    ساعت 64: ساعات درسی   واحد عملی 1 و واحد نظري 2 :تعداد و نوع واحد

  :اهداف 
  . هاي به کارگیري تمرین، جهت ابالغ مبین و اقناع مخاطب فراگیري فنون سخنوري و شیوه

برداري از  هاي تبلیغ و تأثیرگذاري بر مخاطبان و کیفیت بهره ایجاد توان تبلیغ با آموزش فنون و روش
  ابزار نوین

  

  :سرفصل 
  :مباحث نظري 

  ) ي خطابه و معناي بالغت معناي سخنوري، تاریخچه، تعریف، موضوع و فایده(کلیات  -
 اخالق وآداب مبلغ وتبلیغ

 ) علمی، تشریفاتی و به تناسب آن شکل سخنرانی موضوعات سخنان سیاسی،(اقسام سخنوري
. . سوم ومخاطب گزینی،زبان بدن،شناخت فرهنگ ها وآداب ور(روانشناسی وجامعه شناسی تبلیغ دینی

( . 
مرحله آمادگی و آماده سازي محتوا و مخاطب، صورت پردازي (اي مهارت سخنرانی سنتی و رسانه

 ) محتوا، مهارت اجرا و همراه سازي مخاطبان، ارزیابی
 ...) معنا، درآمد سخن، طرح مطلب، نقل وقایع، اثبات سخن، فرود سخن و (تنظیم مراحل سخنوري 

 ... ) هاي خطابی و هاي خطابی، مواضع حجت کلیات، اقسام حجت(طابیهاي خ ي حجت و دلیل اقامه
 ...) حافظه، صوت و لحن، آهنگ و آواز، حرکات و اشارات و(نحوه اداي سخن یا سخن سرایی

مدیریت سخنوري عمومی  -هاي مختلف سخنوري  ي شیوه مقایسه -هاي حین سخنرانی  جاذبه
 وتخصصی

مقتل شناسی وسبک شناسی مدیحه ومرثیه خوانی  - )السالمعلیهم (سیره شناسی خطابی معصومین
 )علیهم السالم(ائمه

 آسیب شناسی سخنوري تبلیغ دینی -منبع شناسی توصیفی تبلیغ و سخنوري دینی
  :مباحث عملی 

 )زنده ومجازي(کارورزي تحت اشراف اساتید وخطباي برجسته
  ومبلغانارزیابی ونقدعلمی ومهارتی سخنرانی مبلغ بانظارت اساتید 

  

  :منابع
  علی نظري منفرد:فن بیان،مولف

 محمد تقی فلسفی،انتشارات دفتر نشر فرهنگ اسالمی:سخن وسخنوري،مولف
 جعفر اسالمی، مرکز تحقیقات حج:آداب سخن وسخنوري،مولف

 جامعه شناسی در عرصه تبلیغات دینی، دفتر تبلیغات اسالمیی حوزه علمیه قم ،انتشارات بوستان کتاب
محمد کاویانی وسید محمد غروي،ا پژوهکده حوزه : روانشناسی وتبلیغات با تاکید بر تبلیغ دینی،مولف

 ودانشگاه
 )هر(حسین زمانی،موسسه پیوند با امام:تبلیغ وفرهنگ سازي دینی در روستا،مولف

 ...و  انیپناه رضایعل ،يمالنور نیماندگار، حس يمحمدمهد ،ینید یروش سخنران
 بوستان کتاب قم: ،ناشریاحمد صادق اردستان: دآورندهی،پدیو سخنران غیتبل يها روش

 اصفهان يشهردار یحیتفر یسازمان فرهنگ: پورباقر،ناشر رجیا: دآورندهی،پديسخنور يمهارت ها
  قطره: رنظرناشریز یصادق نیقطب الد رمرز،یرضا ش: دآورندهی،پدیعمل يها نیتمر: انیفن ب
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 مهارتی :نوع درس              ریسمهارت تد: نام درس
- :پیشنیاز    ساعت 64 :ساعات درسی  واحد عملی 1و  واحد نظري 2: تعداد و نوع واحد

    
  :اهداف 

هاي معمول در  هاي علمیه و مقایسه آنها با روش هاي معمول تدریس در حوزه ها و الگوها و روش شیوه
 ها دانشگاه

ارزشیابی از فعالیت هاي تدریس، یادگیري با هاي الزم در زمینه طراحی اجرا و  کسب دانش و مهارت
  در نظر گرفتن کاربرد اصول برنامه ریزي درسی و تکنولوژي آموزشی

  

  :سرفصل 
، روشهاي تدریس و ارزیابی در حوزه هاي علمیه ،مقایسه مبانی نظري تدریس: کلیات مفاهیم وتعاریف

 دو نوع سیستم تدریس در حوزه و دانشگاه
تهیه و انتخاب اهداف آموزشی،تهیه و انتخاب اهداف آموزشی، طبقه بندي اساس : اهداف آموزشی

 هدف هاي آموزشی، عناصر و خصوصیات اهداف آموزشی،
، مهارتهاي حین )تدریس طراحی  مهارت(از تدریس قبل   هاي مهارت: مهارتهاي تدریس

 از تدریس بعد  هاي  ،مهارت) تدریس الگوهاي  هاي  مهارت(تدریس 
ساالنه، نیمسالی ،فصلی، ماهانه، (درس،انواع واجزاءآن طرح شی؛برنامه ریزي تدریس،طراحی آموز

تعیین (اساسی درتهیه طرح درس آن ، گام هاي وکاربردهاي درس طرح ،چگونگی تهیه)هفتگی،روزانه
هدف درس، تعیین رفتارهاي ورودي،تعیین آزمون رفتار ورودي،تعیین مراحل وروشهاي تدریس، 

 )سایل آموزشی یا رسانه ها، تعیین فعالیت ها ي یادگیري،ارزشیابیانتخاب مواد وو
انواع الگوهاي تدریس، الگوي عمومیتدریس، الگوي پیش سازمان دهنده، الگوي : الگوهاي تدریس

 فردمداري،الگوي مشکل گشایی، 
تعریف روشهاي تدریس، معیارهاي انتخاب روش آموزشی،انواع روشهاي : روش هاي تدریس

نمایش (،روش نمایشی)توفان فکري(ش سخنرانی،روش بارش فکري و ابتکارات ذهنیتدریس؛رو
،روش ایفاي نقش،روش داستان ) مباحثه(،روش بحثگروهی)آزمایشگاهی( روش آزمایشی)علمی

،روش پرســـش و پاســخ، روش )بازدید از صحنه هاي واقعی(گویی و نمایش،روش گردش علمی 
  انفرادي،مراحل اجراي هریک معایب، محاسن وکاربردهاي آنحل مسأله،روشهاي آموزش 

  ارائه مهارتهاي آموخته شده در کارگاه تدریس و نقد آن به وسیله اساتید فن* 
  

  :منابع 
  1382شعبانی ،حسن،روش تدریس پیشرفته، تهران ، انتشارات سمت ، .1
 ،1385روشها و فنون تدریس ، تهران ، سمت ؛شعبانی ،حسن ، مهارتهاي آموزشی .2
 جرج براون،تدریس خرد، ترجمه علی رئوف،انتشارات جهاد دانشگاهی ،تهران .3
 صفوي،امان اهللا ؛روش ها وفنون تدریس ، انتشارات سمت،تهران .4
 معاونت پژوهش مرکزمدیریت حوزه هاي علمیه خواهران،روش تحصیل ، مرکز نشرهاجر،قم .5
 جویس،الگوهاي تدریس، ترجمه دکتر محمود مهرمحمدي  .6
 ،انتشارات پیام نورروشها و فنون تدریس ؛منوچهر،نوکیلیا .7
 سیف،علی اکبر؛روانشناسی پرورشی، تهران ، انتشارات آگاه .8
  خنیفر،حسین؛روش ها و فنون تدریس،مرکز مدیریت حوزه هاي علمیه خواهران .9
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 مهارتی :نوع درس           مهارت مدیریت اسالمی :نام درس 
  -  :پیشنیاز    ساعت  64 :ساعات درسی واحد عملی      1واحد نظري و  2 :تعداد و نوع واحد 

  :اهداف 
آگاهی از موازین و الهام گرفتن از الگوها در جریان اعمال مدیریت و بررسی این اصول و الگوها در 

  سیره ائمه اطهار علیهم السالم
  

  :سرفصل درس
  :مباحث نظري

  جایگاه مدیریت در نظام اسالمی 
  : اسی مدیریت اسالمی و الگوهاي آناصول اس

  مستندات الگوها : اصل عدم تقدم بر خدا و رسول. 1
مستندات : اصل اعمال مدیریت بر اساس اختیار نه اجبار به جز در موارد استثناء و ضرورت. 2

  الگوها 
  : اصل اعمال مدیریت بر اساس بصیرت نیروها. 3
  اصل وحدت و هماهنگی در مدیریت و سلسله مراتب سازمانی . 4
  اصل اولویت دادن به مصالح معنوي و اخروي و الگوهاي آن . 5
  اصل تدبیر و عاقبت اندیشی و الگوهاي آن . 6
  اصل مشورت و الگوهاي آن . 7
  و الگوهاي آن ) تشویق و تنبیه(اصل بشارت و انذار. 8
  وهاي آن اصل انصاف و عدالت و الگ. 9

  اصل آموزش و مستمر و الگوهاي آن . 10
  اصل تجزّب و سازماندهی و الگوهاي آن . 11
  اصل هدایت و رهبري و الگوهاي آن . 12
  و الگوهاي آن) بر خالف روابط مدیریت ژاپنی(اصل ابوت و نبوت ایمانی. 13
  اصل کنترل ونظارت و الگوهاي آن . 14
  اصل ارزیابی و الگوهاي آن . 15

  :احث عملیمب
  حضور در مراکز و مدارس تحت عنوان کمک مسئول آموزش . 1
 ارزیابی وضعییت آموزشی مرکز مربوطه . 2
  ارائه راهکارهاي مناسب جهت رشد همان مرکز. 3

  
  :منابع 

 مدیریت اسالمی، محمد حسن نبوي
  ...ابوطالب خدمتی و -علی پیروز:مدیریت در اسالم

 علی رضائیان : اصول مدیریت 
 علی رضائیان: مبانی سازمان و مدیریت 

 علی رضائیان: مدیریت رفتارسازمانی
  هاي موضوعی قرآن کریم و نهج البالغه معجم
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 تخصصی :نوع درس          1اصول فقه تخصصی  :نام درس
  ـ :پیشنیاز    ساعت 160 :ساعات درسی  واحد 10 :تعداد و نوع واحد

   :اهداف
  دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد آنها در حل مسائل فقهشناخت منابع استنباط فقهی و 
  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 

  

  : سرفصل
  المقصد األول فی القطع
  المقصد الثانی فی الظن

  المقام األول إمکان التعبد بالظن عقال
  فی األحکام الشرعیۀالمقام الثانی فی وقوع التعبد بالظن 

 الظنون المعتبرة

  األمارات المعمولۀ فی استنباطاألحکام الشرعیۀ من ألفاظ الکتاب والسنۀ
  و من جملۀ الظنون الخارجۀعن األصل اإلجماع المنقول بخبرالواحد

  و من جملۀ الظنون التی توهم حجیتها بالخصوص الشهرة فی الفتوى
  حجیت خبر واحد

   لوا علی حجیتهأما المجوزون فقد استد
  الثانی حجیۀ مطلق الظن

  تا ابتداي دلیل انسداد
  

  : منابع
  اصلی

  1انصاري، چاپ مجمع الفکر االسالمی،جفرائد االصول، شیخ 
  فرعی

بحرالفوائدفی شرح الفرائد، میرزا محمد حسن  - أوثق الوسائل،میرزاموس بن جعفر بن احمد تبریزى
 -  الفرائد المرتضویۀ، آقارضا بن مالمحمد هادي تهراي نجفىفوائدالرضویۀ علی   -  آشتیانی تهرانى

دروس فی   -درر الفوائدفی الحاشیۀ على الفرائد، کتاب اثر محقق اصولى، مالمحمدکاظم خراسانى 
  )عبد الهادي فضلی(أصول فقه اإلمامیۀ 
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 تخصصی :درس نوع          2اصول فقه تخصصی  :درس نام
  ـ :پیشنیاز        ساعت 160: درسی ساعات    واحد 10 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
  شناخت منابع استنباط فقهی و دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد آنها در حل مسائل فقه

  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 
  

  : سرفصل
  المقصد الثالث من مقاصد الکتاب فی الشک

  المقام األول وهو حکم الشک فی الحکم الواقعی من دون مالحظۀ الحالۀ السابقۀأما 
  والموضع األول وهوالشک فی نفس التکلیف

  )شبهه تحریمیه(فالمطلب األول فیما داراألمرفیه بین الحرمۀ و غیر الوجوب
  المسألۀ األولی ما ال نص فیه

  الحرمۀ وغیرالوجوب من جهۀ إجمال النصالمسألۀ الثانیۀ ما إذا کان دوران حکم الفعل بین 
المسألۀ الثالثۀ أن یدور حکم الفعل بین الحرمۀ وغیرالوجوب من جهۀ تعارض النصین و عدم ثبوت 

  مایکون مرجحا ألحدهما
المسألۀ الرابعۀ دوران الحکم بین الحرمۀ وغیر الوجوب مع کون الشک فی الواقعۀ الجزئیۀ ألجل 

  خارجیۀاالشتباه فی بعض األمور ال
  المطلب الثانی فی دوران حکم الفعل بین الوجوب و غیر الحرمۀ من األحکام

  المطلب الثالث فی ما دار األمرفیه بین الوجوب و الحرمۀ
   الموضع الثانی فی الشک فی المکلف به

  المطلب األول دوران األمر بین الحرام و غیر الواجب
  المطلب الثانی فی اشتباه الواجب بغیر الحرام

  . أما القسم األول فیما إذا دار األمر فی الواجب بین أمرین متباینین
  وینبغی التنبیه علی أمور

  القسم الثانی فیما إذا دار األمر فی الواجب بین األقل واألکثر
  المطلب الثالث فی اشتباه الواجبب الحرام

  خاتمۀ فیما یعتبر فی العمل باألصل
  أما االحتیاط
  وأما البراءة

  ضررقاعدة ال
  

   :منابع
  اصلی

  2،جفرائد االصول، شیخ انصاري، چاپ مجمع الفکر االسالمی
بحرالفوائدفی شرح الفرائد، میرزا محمد حسن  - أوثق الوسائل،میرزاموس بن جعفر بن احمد تبریزى

 -  فوائدالرضویۀ علی الفرائد المرتضویۀ، آقارضا بن مالمحمد هادي تهراي نجفى  -  آشتیانی تهرانى
دروس فی   -الفوائدفی الحاشیۀ على الفرائد، کتاب اثر محقق اصولى، مالمحمدکاظم خراسانى درر 

  )عبد الهادي فضلی(أصول فقه اإلمامیۀ 
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 تخصصی :درس نوع          3اصول فقه تخصصی  :درس نام

  ـ :پیشنیاز        ساعت 160 :درسی ساعات    واحد 10 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
  استنباط فقهی و دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد آنها در حل مسائل فقهشناخت منابع 

  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 
  

   :سرفصل
  )االستصحاب( المقام الثانی فی

  االقوال فی االستصحاب
  تنبیهات استصحاب

  تقدیم االستصحاب علی األصول الثالثۀ
  الکالم فی تعارض االستصحابین

  خاتمۀ فی التعادل و الترجیح
إن المتعارضین إما أن الیکون مع أحدهما مرجح فیکونان متکافئین متعادلین و إما أن یکون مع أحدهما 

  .مرجح
  المقام األول فی المتکافئین

  المقام الثانی فی التراجیح
  
  

  

   :منابع
  اصلی

  4و3،جمجمع الفکر االسالمیفرائد االصول، شیخ انصاري، چاپ 
  فرعی

بحرالفوائدفی شرح الفرائد، میرزا محمد حسن  - أوثق الوسائل،میرزاموس بن جعفر بن احمد تبریزى
 -  فوائدالرضویۀ علی الفرائد المرتضویۀ، آقارضا بن مالمحمد هادي تهراي نجفى  -  آشتیانی تهرانى

دروس فی   -محقق اصولى، مالمحمدکاظم خراسانى درر الفوائدفی الحاشیۀ على الفرائد، کتاب اثر 
  )عبد الهادي فضلی(أصول فقه اإلمامیۀ 
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 تخصصی :درس نوع          4اصول فقه تخصصی  :درس نام
  ـ :پیشنیاز        ساعت 160 :درسی ساعات    واحد 10 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
  در حل مسائل فقه شناخت منابع استنباط فقهی و دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد آنها

  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی معاصر و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 
  اصول فقه )خارج(تخصصی کسب آمادگی علمی و مهارتی الزم براي ورود به بحثهاي 

  

  : سرفصل
  : المقدمۀ فی بیان أمور

تعریف علم األصول و موضوعه، الوضع، المجاز، 
إطالق اللفظ، الوضع و اإلرادة، وضع المرکبات، 

  أمارات الوضع، 
أحوال اللفظ، الحقیقۀ الشرعیۀ، الصحیح و 

  األعم، 
االشتراك، استعمال اللفظ أکثر من معنی، 

  المشتق
  مادة األمر،مدلول صیغۀ األمر: األوامر
  اإلجزاء

  مقدمۀ الواجب
  الضد

  عدم جواز األمر مع انتفاء شرطه
  تعلق األوامر و النواهی بالطبائع

  نسخ الوجوب
  الوجوب التخییري

  الوجوب الکفائی
  الواجب المؤقت

  األمر باألمر
  األمر بعد األمر

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  یا
  
  
  

 )مقدمات(
  صول و موضوعها و فائدتهاألتعریف علم ا

  حجیۀ القطع، الحکم الشرعی و تقسیمه
دلیل (و األصول العملیۀ  المحرزةدلۀ تنویع األ

  )شرعی
  :تحدید دالالت الدلیل الشرعی اللفظی

الظهور،  :المباحث العامۀفی الوضع و الداللۀ
الوضع و انحاؤه، المجاز، االشتراك و 

الترادف،المعانی الحرفیۀ، الجمل التامۀ و 
  و المشترکۀ الناقصۀ، الدالالت الخاصۀ

االحتراز فی ، النهیمر و ألا: الدالالت المشترکۀ
العموم و ، طالق واسم الجنساإل، القیود

  ادواتها
التطابق بین الدالالت، مناسبات ، المفاهیم

، الحکم و الموضوع، إثبات المالك بالدلیل
  تحدید دالالت الدلیل الشرعی غیر اللفظی

ثبات وسائل اإل:ثبات صغري الدلیل الشرعیإ
یرة س، الشهرة، جماعاإل، التواتر:الوجدانی

حراز الوجدانی للدلیل الشرعی اإل، المتشرعۀ
  غیر اللفظی

آخر دلیل (خبر الواحد: ثبات التعبديوسائل اإل
 )51درس-2شرعی

  
  
  

  :منابع
  اصلی

  ؛)آخوند خراسانی(کفایۀ األصول 
  شهید صدر ۀثالث ۀحلق

  فرعی
؛ )حکیم(المقارن ؛ األصول العامۀ للفقه )فضلی(شروح کفایۀ األصول؛ دروس فی أصول فقه اإلمامیۀ 

  و سایر تقریرات اصولی) حائري(؛ مباحث األصول )انصاري(فرائد األصول 
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 تخصصی :نوع درس          5اصول فقه تخصصی  :نام درس
      ساعت 160 :ساعات درسی    واحد 10 :تعداد و نوع واحد

  ـ :پیشنیاز  
  : اهداف

  آنها در حل مسائل فقهشناخت منابع استنباط فقهی و دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد 
  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی معاصر و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 

  اصول فقه )خارج(تخصصی کسب آمادگی علمی و مهارتی الزم براي ورود به بحثهاي 
  

  : سرفصل
  

  :النواهی
  مدلول مادة النهی و صیغته

داللت نهی بر : نواهی اجتماع األمر و النهی
  فساد

  :المفاهیم
تعریف المفهوم، مفهوم الشرط، مفهوم (

  )الوصف،مفهوم الغایۀ
  عام و خاص

تعقیب العام بالضمیر، تخصیص بمفهوم (
  المخالف، اإلستثناء المتعقب لجمل

متعددة، تخصیص العام الکتابی بخبر الواحد، 
  )دوران األمر بین النسخ و التخصیص

  :دالمطلق و المقی
تعریف المطلق، مقدمات الحکمۀ، المطلق و (

  )المقید المتنافیین، المجمل و المبین
  : األمارات المتعبرة شرعاً أو عقالً

  أحکام القطع
  حجیۀ ظواهر األلفاظ

  اإلجماع المنقول
  الشهرة فی الفتوي
  حجیۀ خبر الواحد

  
  
  
  
  
  
  
  
  یا
  

  3از ابتداي الدلیل الشرعی
  )دلیل عقلی(حجیۀ الظهور

التکلیف  قاعدة استحالۀ: العقلیۀو القواعد القضایا 
 مکان الوجوب المشروطإقاعدة ، بغیر المقدور

 المسئولیۀتجاهالقیودوالمقدمات
  خذ العلم بالحکم فی موضوع الحکمأ

  أخذ قصد امتثال االمر فی متعلقه
  الواجب التوصلی و التعبدي

  التخییر و الکفائیۀ فی الواجب
  )1/اصول عملیه(

  و تقسیماتها  ص األصول العملیۀخصائ
  : الوظیفۀ العملیۀ عند الشک البدوي

  الشک  فی حالۀ  العملیۀ األولیۀ القاعدة 
البراءة (الشک   العملیۀ الثانویۀ فی حالۀ القاعدة 
  )الشرعیۀ

 )2/اصول عملیه(
  :الوظیفۀ العملیۀ عند العلم اإلجمالی

  قاعدة منجزیۀ العلم اإلجمالی
  علم اإلجمالیأرکان منجزیۀ ال

  تطبیقات منجزیۀ العلم اإلجمالی

  
  :منابع
  اصلی

  )آخوند خراسانی(کفایۀ األصول 
  شهید صدر ۀثالث ۀحلق

  فرعی
؛ )حکیم(؛ األصول العامۀ للفقه المقارن )فضلی(شروح کفایۀ األصول؛ دروس فی أصول فقه اإلمامیۀ 

  تقریرات اصولیو سایر ) حائري(؛ مباحث األصول )انصاري(فرائد األصول 
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 تخصصی :نوع درس          6اصول فقه تخصصی  :نام درس
  ـ :پیشنیاز    ساعت 160 :ساعات درسی    واحد 10 :تعداد و نوع واحد

  : اهداف
  شناخت منابع استنباط فقهی و دامنۀ حجیت، داللت و کاربرد آنها در حل مسائل فقه

  مسائل و مبانیمبانی مهم اصولی معاصر و درك ارتباط درونی اهم فراگیري پیکرة کلی، قواعد، و 
  اصول فقه )خارج(تخصصی کسب آمادگی علمی و مهارتی الزم براي ورود به بحثهاي 

  
  : سرفصل

  

  
  )األصول العملیۀ(

االستدالل علی البراءة، تنبیهات :أصالۀ البراءة
  البراءة

  الدوران بین المحذورین:أصالۀ التخییر
  الدوران بین المتباینین:االحتیاطأصالۀ 

  الدوران بین األقل و األکثر االرتباطیین
  تنبیهات االشتغال، 

  تنبیهات األقل و األکثر
  شرائط األصول

تعریف االستصحاب، وجوه حجیۀ : االستصحاب
  االستصحاب

  تنبیهات االستصحاب
  : تعارض األدلۀ و األمارات

  معنی التعارض
  أصالۀ التساقط

  الثانویۀ فی باب تعارض األخبارالقاعدة 
التعدي عن المرجحات المنصوصۀ، اختصاص 

قواعد التعادل و الترجیح بغیر موارد الجمع 
  العرفی

المرجحات لتقدیم أحد الظاهرین علی اآلخر، 
  التعارض بین أکثر من دلیلین و انقالب النسبۀ

المرجحات الموجبۀ لترجیح أحد السندین فعالً، 
 ۀالمرجحات الخارجی

  :االجتهاد و التقلید
معنی االجتهاد، االجتهاد المطلق و المتجزي، 

  بیان ما یتوقف علیه االجتهاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  یا

  3فی حاله الشک   العملیۀ  الوظیفۀ
عند الشک فی الوجوب و   العملیۀ  الوظیفۀ

  الحرمۀ معاً
  کثرقل و األعند الشک فی األ  العملیۀ  الوظیفۀ

  :االستصحاب
  ، التمییز بینه و سایر القواعدتعریفه و 

  االستصحاب و کیفیۀ  نوعیۀ، االستصحاب  أدلۀ
  االستداللبه

 أرکان االستصحاب
عموم جریان ، مقدار مایثبت باالستصحاب

  االستصحاب
استصحاب الحکم : تطبیقات االستصحاب

المعلق، استصحاب عدم النسخ، استصحاب 
االستصحاب  التدریجیات، استصحاب الکلی،

  لموضوعات المرکبۀفی ا
  )تعارض االدلۀ(

  :المحرزة  دلۀالتعارض بین األ
قسام أالعامۀ،  النظریۀ:قاعدة الجمع العرفی

  ، )الحکومۀ، التقیید، التخصیص(جمع العرفی لا
  قاعدة تساقط المتعارضین

خبار األ  حکم التعارض المستقر علی ضوء
  :الخاصۀ

أو بینها و بین   صول العملیۀالتعارض بین األ
  المحرزة دلۀاأل
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  :منابع
  اصلی

  )آخوند خراسانی(کفایۀ األصول 
  شهید صدر ۀثالث ۀحلق

  فرعی

؛ )حکیم(؛ األصول العامۀ للفقه المقارن )فضلی(شروح کفایۀ األصول؛ دروس فی أصول فقه اإلمامیۀ 
  و سایر تقریرات اصولی) حائري(؛ مباحث األصول )انصاري(فرائد األصول 
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 تخصصی :نوع درس            1فقه تخصصی  :درسنام 
  ـ :پیشنیاز        ساعت 160 :ساعات درسی  واحد 10 :تعداد و نوع واحد

  : اهداف
 تسلط بر شیوة طرح و نقد مباحث و آراي عمیق فقهی

  آشنایی با عبارات و متون کالسیک فقهی
  

  : سرفصل
  المکاسب المحرمۀ 

  تقسیم المکاسب إلى األحکام الخمسۀ 
  االکتساب المحرم أنواع  ف

  النوع األول االکتساب باألعیان النجسۀ عدا ما استثنی 
  النوع الثانی مما یحرم التکسب به ما یحرم لتحریم ما یقصد به 

  النوع الثالث مما یحرم االکتساب به ما ال منفعۀ فیه محللۀ معتدا بها 
  نفسه النوع الرابع ما یحرم االکتساب به لکونه عمال محرما فی 

  المسألۀ األولى تدلیس الماشطۀ 
  المسألۀ الثانیۀ حرمۀ تزیین الرجل بما یختص بالنساء و کذا العکس 

  المسألۀ الثالثۀ التشبیب 
  المسألۀ الرابعۀ تصویر ذوات األرواح

  المسألۀ الخامسۀ التطفیف 
  المسألۀ السادسۀ التنجیم 

  المسألۀ السابعۀ حفظ کتب الضالل 
  المسألۀ الثامنۀ الرشوة 
  التاسعۀ سب المؤمنین

  العاشرة السحر 
  الحادیۀ عشرة الشعوذة 

  الثانیۀ عشرة الغش حرام 
  الثالثۀ عشرة الغناء 
  الثالثۀ عشرة الغناء 

  الرابعۀ عشرة الغیبۀ 
   تا ثامنۀ و العشرونالخامسۀ عشرة القمار 

  اإلنسان فعلهالنوع الخامس مما یحرم التکسب به ما یجب على 
  خاتمۀ تشتمل على مسائل 

  األولى بیع المصحف 
  ... الثانیۀ جوائز السلطان و عماله و 

  و ینبغی التنبیه على أمور
  

  : منابع
  :اصلی

  2و1،جالمکاسب، شیخ انصاري چاپ مجمع الفکر االسالمی 
 :فرعی

 مکاسب محرمه، امام خمینی
  شروح و تعلیقات مکاسب 
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 تخصصی :نوع درس            2فقه تخصصی  :نام درس
  ـ :پیشنیاز    ساعت 160 :ساعات درسی    واحد 10 :تعداد و نوع واحد

  : اهداف
 تسلط بر شیوة طرح و نقد مباحث و آراي عمیق فقهی

  آشنایی با عبارات و متون کالسیک فقهی
  

  : سرفصل
  تعریف البیع 

  الکالم فی المعاطاة 
  الکالم فی عقد البیع

  ألفاظ عقد البیع 
  الکالم فی شروط العقد

  احکام المبقوض بالعقد الفاسد
  ضمان المقبوض بالعقد الفاسد: االول
  وجوب الرد المقبوض بالبیع الفاسد:الثانی
  ضمان المنافع المستوفاة: الثالث
  ضمان المثلی بالمثل: الرابع

  اذا لم یوجد المثل اال باالکثر: الخامس
  المثل فی المثلیاذا تعذر : السادس

  ضمان القیمی بالقیمۀ: السابع
  الکالم فی بدل الحیلولۀ

  الکالم فی شروط المتعاقدین
  بیع الفضولی

  القول فی االجازه و الرد
  الکالم فی المجیز

  
   :منابع
  :اصلی

 466تا ص 7کتاب البیع ص   3مکاسب ج(المکاسب، شیخ انصاري چاپ مجمع الفکر االسالمی، 
  )المجازالکالم فی 

  :فرعی
  )حائري(فقه العقود  

  شروح و تعلیقات مکاسب
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 تخصصی :درس نوع            3فقه تخصصی  :درس نام
  ـ :پیشنیاز        ساعت 160 :درسی ساعات    واحد 10 :واحد نوع و تعداد

   :اهداف
 تسلط بر شیوة طرح و نقد مباحث و آراي عمیق فقهی

  آشنایی با عبارات و متون کالسیک فقهی
  

   :سرفصل
  الکالم فی المجاز

  احکام الرد
  والیۀ االب و الجد

  والیه الفقیه
  والیۀ عدول المؤمنین

  القول فی شرایط العوضین
  بیع الوقف

  )القدره علی التسلیم(من شرایط العوضین: الثالث
  العلم بقدر الثمن:الرابع

  العلم بقدر المثمن: الخامس
  الندار للظرف
  تلقی الرکبان

  احتکار الطعام
  القول فی الخیار و اقسامه و احکامه

  )تا مستثنیات خیار المجلس(خیار المجلس: االول

  
   :منابع
  :اصلی

 39ص  5تا جو  466از ص   3مکاسب ج(المکاسب، شیخ انصاري چاپ مجمع الفکر االسالمی، 
  )مستثنیات خیار مجلس

  :فرعی
  )حائري(فقه العقود  

  شروح و تعلیقات مکاسب
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 تخصصی :درس نوع            4فقه تخصصی  :درس نام
  ـ :پیشنیاز        ساعت160:درسی ساعات    واحد 10:واحد نوع و تعداد

   :اهداف
 تسلط بر شیوة طرح و نقد مباحث و آراي عمیق فقهی

  آشنایی با عبارات و متون کالسیک فقهی
  

   :سرفصل
  )مستثنیات خیار المجلس(خیار المجلس : االول
  خیار الحیوان: الثانی
  خیار الشرط: الثالث
  خیار الغبن: الرابع

  خیار التأخیر:الخامس
  خیار الرؤیه: السادس

  خیار العیب: السابع
  القول فی ماهیۀ العیب

  الکالم فی بعض أفراد العیب
  القول فی األرش

  تعارض فی المقومین
  فی الشروط التی یقع علیها العقد

  فی حکم الشرط الصحیح
  

   :منابع
  :اصلی

الحکم  88ص  6تا ج 39ص  5مکاسب ج (المکاسب، شیخ انصاري چاپ مجمع الفکر االسالمی، 
  )الشرط الفاسد

  :فرعی
  )حائري(فقه العقود 

  شروح و تعلیقات مکاسب
 


