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  مقدمهالف( 

شر از گاه ساحت زندگي بترين موضوعاتي است كه انديشه بشري در طول تاريخ بدان پرداخته و هيچدين از شريف

هاي ديني، ابناء بشر و گوناگوني آداب و شعائر و نسك ديني لوازم آن خالي نبوده است. تنوع گرايشدغدغه دين و 

 انگيز و تماشايي است.حيرت

طلبانه و آزادانديشانه و در عين حال همدالنه و نقادانه ديگر مذاهب، هم ما را با گستره دين و تأثير شناخت علمي، حق

ت، ستيزي را كه آفت دوران ما اسگريزي و ايمانكند و هم ابزارهاي مقابله با معنويتيو نفوذ آن در زندگي بشر آشنا م

 آورد.نهد و راهي براي همكاري همه متألهان در دفع و رفع الحاد فراهم ميدر اختيار مي

انيم نقاط تورساند. از اين راه مياز منظري ديگر شناخت ساير مذاهب به غناي معرفت ما از مذهب خودمان مدد مي

شناسي ايمانمان دست يابيم و مذهب خود را در آينه قوت و ضعف فرهنگي مذهبي خودمان را بهتر بشناسيم، به آسيب

 تحوالت ديگر مذاهب ببينيم و در تصفيه و تهذيب دستاوردهاي مذهبي خودمان بكوشيم.

اي براي شناخت يافتهفعاليت جامع و سازمانشود تاكنون در كشور ما با اين همه بركات كه بر چنين مطالعاتي مترتب مي

رو مؤسسه اند. از اينعميق مذاهب فقهي كمتر صورت گرفته است و مراكز علمي حوزوي و دانشگاهي گذرا به آن پرداخته

آموزش عالي غير انتفاعي غير دولتي اديان و مذاهب با هدف برآوردن اين نياز اساسي به تأسيس رشته دانشگاهي مذاهب 

 ي در مقطع كارشناسي ارشد اقدام كرده است.فقه

 

  فاهداو  فیتعر ،یب( مشخصات کل

دوره كارشناسي ارشد در رشته مذاهب فقهي يك دوره كامل آموزشي مطابق با ضوابط و مصوبات شوراي عالي 

ي، زيد آوري است كه به موضوع فرق و مذاهب فقهي يعني مذاهب جعفري،ريزي وزارت علوم، تحقيقات و فنبرنامه

 پردازد.اباضي، حنفي، شافعي، مالكي و حنبلي مي

 ترين اهداف اين دوره عبارت است از:مهم

 نظر در ابعاد مختلف فرق و مذاهب فقهي.سازي براي پرورش و آموزش دانشوران و محققان صاحبالف( زمينه

 فقهي.هاي كشور در زمينه فرق و مذاهب ها و پژوهشگاهب( تأمين كادر علمي دانشگاه

 هاي تخصصي فرق و مذاهب فقهي در مقطع دكترا.ريزي زمينه تأسيس رشتهج( پي

سازي براي تربيت نيروي انساني آگاه به فرق و مذاهب فقهي در جهت برقراري ارتباط و گفتگو با انديشمندان د( زمينه

 و پيروان آنها.

اي فرهنگي، هفقهي به منظور حضور در مراكز و سازمانسازي براي تربيت نيروي انساني آگاه به فرق و مذاهب زمينهه( 

 علمي و تبليغي داخل و خارج كشور.
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  تیپ( ضرورت و اهم

از آن جا كه فقه و مقررات شرعي بخش مهمي از تعاليم ديني مسلمانان است و فقها نقش چشمگير و مؤثر در حيات 

صصي اند، شايسته است مطالعات تخجايگاه رهبران متنفذ بودهفردي و اجتماعي مردم داشته و در تحوالت سياسي گاه در 

پيرامون دانش فقه و مباني و منابع آن تعميق و گسترش يابد. اين مطالعات بدون توجه به تاريخ تحوالت و تعامل علمي 

ند با آشنايي توان هاي وابسته به فقه همچون رجال و حديث ميسر نيست. لذا عالقمندان به فقه ميارباب فقه و اصول و دانش

ال مذاهب فقهي و نوع ادله از ابتكارات علمي و نوآوري هاي موجود در هر مذهب فقهي استفاده با مجموعه آراء و اقو

 كنند و روند تكاملي علم فقه را تسريع بخشند.

 

 ( تعداد و نوع واحدهای درسی ت

 توزیع واحدها -(1)جدول 

 تعداد واحد دروسنوع 
 6 دروس جبرانی

 02 تخصصیدروس 

 8  اختیاری دروس

 4 نامهپایان

 30 جمع
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 آموختگانو شایستگی دانش مهارت، توانمندیث( 

 دروس مرتبط ویژه هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت
آشنایی با تاریخچه علم اصول و مناهج آن توانمندی 

 در میان مذاهب فقهی
 اصول فقه مقارن

 مبانی حدیث از دیدگاه مذاهب فقهی اعتبار سنجی حدیثشناخت مبانی توانمندی 

شناخت مهم ترین قواعد کلی فقهی در مهارت 

 مذاهب فقهی
 قواعد فقهی مقارن

آشنایی با پیدایش و تطورات فقهی و منهج مهارت 

 و مسائل مستحدثه فقهی اجتهادی مذاهب

فقه مقارن، فقه امامیه، فقه ظاهری و اباضی، 

اسماعیلیه، فقه حنفی، فقه فقه زیدیه و 

 ، تاریخ مذاهب فقهیشافعی، فقه حنبلی

مهارت نسبی در استفاده از متون انگلیسی و عربی 

 ادیان و مذاهب
 زبان انگلیسی تخصصی، زبان عربی تخصصی

 دروس مرتبط عمومی هایها و توانمندیشایستگیها، مهارت

آشنایی با روش های  تحقیق در عرصه مراحل 

فرضیه سازی، طرح تحقیق و نگارش مقاله  تحقیق،

 و پایان نامه

 روش تحقیق

 دورج( شرایط و ضوابط ورود به 

دارا بودن دانشنامه کارشناسی از موسسات آموزشی که مورد تایید وزارت علوم،تحقیقات و فناوری  .5

 باشد.

 مجاز شدن به انتخاب رشته در آزمون سراسری و اعالم از سوی سازمان سنجش. .0

پذیرفته شدن در آزمون و مصاحبه علمی و عمومی دانشگاه. .3



 ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری  

 

 فصل دوم

 جدول عناوین و مشخصات دروس
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 جبرانی دروس کلی عنوان و مشخصات -(2)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

      30 0 روش تحقيق  .1

      30 0 تاريخ مذاهب كالمي  .2

      30 0 عقائد اماميهتاريخ   .3

      30 0 آشنايي با اديان  .4

      30 0 زبان عربي تخصصي  .5

      30 0 اصول فقه مقارن مقدماتي در   .6
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 تخصصی دروس کلی عنوان و مشخصات -(3)جدول 

 

 

  

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

نظری 

- 

 عملی

 عملی نظری

      30 0 فقه اماميه  .1

      30 0 اصول فقه مقارن  .2

      30 0 فقهيمباني حديث از ديدگاه مذاهب   .3

      30 0 قواعد فقهي مقارن  .4

      30 0 و اباضي فقه  زيدي  .5

      30 0 فقه حنفي  .6

      30 0 فقه شافعي  .7

      30 0 فقه حنبلي  .8

      30 0 تاريخ مذاهب فقهي  .9

      30 0 1فقه مقارن   .11
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  اختیاری دروس کلی عنوان و مشخصات -(4)جدول 

 عنوان درس ردیف
تعداد 

 واحد

 تعداد ساعات نوع واحد

 پیش نیاز / هم نیاز
 عملی نظری

 -نظری 

 عملی
 عملی نظری

      30 0 فلسفه فقه  .1

      30 0 آيات االحكام  .2

      30 0 فقه مالكي  .3

 1فقه مقارن      30 0 2فقه مقارن   .4

      30 0 بررسي كليات علم رجال  .5
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 فصل سوم

 های دروسویژگی
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  هدف کلی:

هاي هاي متداول، آگاهي از روش يا روشهاي تحقيق در اين عرصه )بيان نقاط قوت و ضعف روشروششيوه هاي نگارش و آشنايي با 

امه )با توجه به نسازي، طرح تحقيق و نگارش مقاله و پايانمتناسب با موضوعات مختلف در مذاهب(، آشنايي با مراحل تحقيق، فرضيه

 روش تحقيق در مذاهب فقهي(

 اهداف ویژه:

  :هامباحث یا سرفصلپ( 

 . تنقيح موضوع يا مسئله براي تحقيق1

 هاي هر موضوعفرضها و پيش. فرضيه2

 تحقيق. طرح 3

 . پاراگراف نويسي۴

 . پيشينه تحقيق۵

 . فيش نويسي۶

 . تدوين مقاله و رساله۷

 شناسانمعمولي در مطالعات مذاهبهاي ها، رويكردها و رهيافتروش . معرفي۸

 . شيوه آدرس دهي۹

 . منابع دست اول1۱
 یادگیری متناسب با محتوا و هدف: راهبردهای تدریس وت( 

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 روش تحقيق عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Research method عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   جبرانی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 نكونامبا تاكيد بر علوم اسالمي، جعفر  . روش تحقيق1

 عدالت نژاد ، سعيدراهنماي نگارش پژوهش دانشگاهي. 2

 روش هاي تحقيق در علوم انساني، عزت اهلل نادري و مريم نراقي . 3

4. Methodology of the Study of Religion, Mircea Eliade. 
5. Approaches to the Study of Religion, ed. by Peter Connolly. 
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 هدف کلی: 

د ترين منابع اين علم، آشنايي با تاريخ، عقايگرايي و مهمشناخت تاريخ پيدايش مذاهب كالمي شيعه و اهل سنت، علل و عوامل فرقه

 هاي اين دو مذهب.و بزرگان فرقه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

شيعه، مقومات انديشه اماميه)اثني عشريه(، متكلمين اماميه  ، اسباب افتراق در ميانبررسي مفهوم تشيع و تاريخ پيدايش آن. 1

 ومهمترين كتب آنها

تاريخ و عقايد كيسانيه، زيديه، اسماعيليه، واقفيه، نصيريه، اباضيه، مرجئه، قدريه، معتزله، اشاعره، ماتريديه، اصحاب حديث، . 2

 وهابيت

 در عصر حاضر. وضعيت مذاهب اسالمي 3

 در ايران بابيه و بهائيت، شيخيه، اهل حق. ۴

 جديد، مخالفان و موافقان او عقايد و تيميهابن. ۷

 سلفيه، وهابيت و سلفيه جهادي گيريشكل. ۸

 در شبه قاره هند دهلوي، ديوبنديه و بريلويه اهللوليشاه ظهور و هند حديث . اصحاب۹

 احمديه، ديدگاه مسلمانان نسبت به قاديانيه و . قاديانيه1۱

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 

 تسنن، جمعی از نویسندگانآشنایی با فرق  .1

 تاريخ مذاهب كالمي  عنوان درس به فارسی:

 History of theological انگلیسی:عنوان درس به 
denominations 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:
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 آشنایی با فرق تشیع، جمعی از نویسندگان .2

 تاریخ مذاهب اسالمی، محمد ابوزهره .3

 فرق و مذاهب کالمی، ربانی گلپایگانی .4

 جمعی از نویسندگان جریان شناسی سلفی گری معاصر، .5
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 هدف کلی: 

 و شيعه به سنتلاه شبهات بر تاكيد با و آنان هايانديشه و انديشمندان اماميه، شيعه گيريشكل چگونگي و تاريخ تحليل و بررسي

 .آنها به شيعيان پاسخ

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 امامت و توحيد پيرامون ائمه اصحاب اعتقادي . آراي1

 شيعه متكلمان ظهور و شيعه كالم گيريشكل و پنجم و چهارم قرن .2

 ، مكتب اصفهانبغداد قم و . مكتب3     

 ششم قرن كالمي و حديثي هايگرايش.۴ 

 طوسي نصيرالدين خواجه كالمي ـ فلسفي مكتب .۵

 جمهورابيابن و آملي حيدر سيد عرفان تفكر. ۶ 

 مكتب تفكيك و.....(اخباري  گري، حكمت متعاليه،  ) حاضر عصر تا صفوي عصر از تشيع .۷

 . . و بداء، علم غيب ائمه، واليت تكويني رجعت، قبيل از اماميه اختصاصي عقايد بررسي .۸

 حال        و گذشته در تشيع جغرافياي .۹

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 .محمدصفر جبرئلي . سير تظور علم كالم شيعي،1

 رسول رضوي . تاريخ علم كالم،2

 .مهدي فرمانيان و مصطفي صادقي . تاريخ تفكر اماميه،3

 .محمد شريفميان . تاريخ فلسفه اسالمي،۴

 عقايد اماميهتاريخ  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Doctrine of Imamiyyah عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 آشنايي با اديان عنوان درس به فارسی:
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  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 
 هدف کلی: 

 بررسي و شناخت اجمالي تاريخ و عقايد اديان ابتدايي، شرقي و اديان ابراهيمي 

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 الف( كليات
 اديان ابتدايي ب(

 ج( اديان باستاني
 ( معرفي اديان زندهد

 . هندوئيسم1

 . جين2

 . بودا3

 . سيك۴

 . زرتشت۵

 . يهود۶

 . مسيحيت۷

 ( مباحث اديان زندهه
 هاي آيينسمبل .1

 وسعت جغرافيايي و جمعيت پيروان آيين .2

 . متون مقدّس آيين3      

 اماكن مقدّس آيين .۴      

 آيين ترين مناسك. مهم۵

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  و امکانات مورد نیاز برای ارائه: ج( ملزومات، تجهیزات

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . تاريخ جامع اديان، جان. بي. ناس.1      

 .حين توفيقي آشنايي با اديان بزرگ، .2

 . تاريخ تمدن )هند و همسايگان چين و ژاپن(، ويل دورانت.3

29. The Encyclopedia of Religion, Mircea Eliade. 

30. Encyclopedia of Relilgion and Ethics, ed. by James Hastings. 

 

 

 نوع درس و واحد An Introduction to Religions عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 09/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 
 هدف کلی: 

 شده با نثر عربي جديد و قديم متون تاريخي، فلسفي، فقهي و كالمي نوشته شناخت نثر

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 فقهي و كالمي نويسندگان جديد جهان عرب و متون مذاهب اسالمياي از متون تاريخي، فلسفي، برگزيده

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 

 البالغه.. نهج5

 . مقاالت االسالمیین، ابوالحسن اشعری.0

 . نقد الخطاب الدینی، نصر حامد ابوزید.3

 . الملل والنحل، شهرستانی.0

 . النص، الحقیقه، السلطه، علی الحرب.1

  

 زبان عربي تخصصي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Specialized Arabic عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع آموزش 



 02/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

 تاريخچه علم اصول و مناهج آن در ميان مذاهب فقهي. آشنایی با

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . تعريف فقه و اصول فقه1

 . تاريخ پيدايش علم اصول و تطور آن2

 . نخستين منابع علم اصول نزد شيعه و مذاهب اهل سنت3

 پيدايش و تطور مكاتب اصولي )مكتب متكلمين، مكتب فقها، مكتب جمع(. تاريخ ۴

 يك از مكاتب اصولي هاي هر. شاخصه۵

 . ساختارشناسي علم اصول نزد شيعه و اهل سنت۶

 . مناهج اصولي مذاهب۷

 . مهم ترين آثار نوشته شده در اين زمينه۸
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . علم االصول تاريخاً و تطوراً، علي قائيني نائيني.1

 الفقه و اصوله، مصطفي سعيد الحسن.. دراسه تاريخيه 2

 شيخ آقابزرگ تهراني. . تاريخ حصر اجتهاد،3

 . ادوار اجتهاد، محمد ابراهيم جناتي.۴

الدين.االجتهاد والتجديد، محمدمهدي شمس. ۵           

 

 اصول فقه مقارنمقدماتي در  عنوان درس به فارسی:

 Principles of comparative عنوان درس به انگلیسی:
jurisprudence 1 

 نوع درس و واحد

 نظری  جبرانی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:

 



 00/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 هدف کلی: 

هاي فقه ترين منابع فقه اماميه و ويژگيتاريخي آن و شناخت بزرگان آن و مهمگيري فقه اماميه و تطورات شناخت چگونگي شكل

 اماميه و مكاتب آن

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . فقه اماميه در دوران امامان معصوم1

 . مكتب قم و بغداد2

 ترين منابع فقه شيعهمهم. 3

 . مباني كالمي اختصاصي در فقه شيعه۴

 ترين فقيهان دوره حضور. مهم۵

 . ساختارهاي متفاوت در فقه شيعه۶

 هاي فقه اماميهويژگي. ۷

 جايگاه قرآن و سنت و عقل در فقه شيعه. ۸

 گراگرا و فقه حديث. فقه عقل۹

 . فقه دوره صفويه1۱

 گري. فقه مكتب اخباري11

 . مكتب وحيد بهبهاني و نوزايي اصول12

. فقه درعصر حاضر13

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 فر.شناسی فقهی، سعید ضیایی. درآمدی بر مكتب5

 ای بر فقه شیعه، سیدحسین مدرسی طباطبایی.. مقدمه0

 . تاریخ فقه و فقها، ابوالقاسم گرجی.3

 عصر ائمه معصومین، محمدرضا جواهری.. اجتهاد در 0

 . فقه و عقل، علیدوست.1

  

 فقه اماميه عنوان درس به فارسی:

 واحدنوع درس و  Jurisprudence of Imamiyyah  عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 2 تعداد واحد:
 

  

   32 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 00/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 هدف کلی: 

 ادله استنباط و روش هاي اجتهاد مذاهب اسالمي شناخت

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

عقل، قياس، استحسان، قول صحابي، استصالح، سد و فتح ذرائع، . منابع اجتهاد)كتاب، سنت، اجماع، عرف و عادت، 1

 مقاصدالشريعه(

.  مباحث دليل لفظي)اقسام دليل لفظي و انحاء داللت }نص، ظاهر، مجمل، مفسر، محكم، خفي، متشابه، منطوق و مفهوم، داللةُ 2     

 التنبيه واالشاره و...{(

 قالت عقليه، شروط تكليف، نحوه تكليف، متعلق تكليف و...(. مباحث دليل عقلي )مستقالت و غير مست۴      

 .  مباحث تعارض ادله۵ 

 . اجتهاد و تقليد و مراتب مجتهدين۶      

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . اصول الشاشي، شاشي.1

 . المستصفي، محمد غزالي.2

 . اصول الفقه، خالف.3

 . معارج االصول، محقق حلي.۴

 . االصول العامه للفقه المقارن، محمدتقي حكيم.۵

 

 اصول فقه مقارن عنوان درس به فارسی:

 Principles of comparative عنوان درس به انگلیسی:
jurisprudence 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی  دارد نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 03/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

 شناخت مباني اعتبار سنجي حديث به لحاظ متون، اسانيد، داللت، مصادر و ....

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

تاريخ حديث، سير نگارش مدونات حديث فقهي و شكل گيري و گسترش دانش  . سرگذشت حديث در اسالم) مختصري از1 

 حديث در مذاهب اسالمي(

. حديث و سنت )مفهوم لغوي و اصطالحي، مترادفات حديث، رابطه سنت و حديث، بررسي مصاديق سنت در ميان مذاهب اسالمي، 2

 سنت نبوي، سنت اهل بيت، سنت صحابي(

فكري پيرامون آن در ميان مذاهب اسالمي)تعيين محدوده سنت، نگاه حداقلي به سنت}آخرت و معنويت{، . گستره سنت و نحله هاي 3

 نگاه حداكثري به سنت}ما من شيء اال و له كتاب أو سنة{(

 . طرق دستيابي به سنت) حديث، سيره، اجماع و...(۴

ار سنجي و كاركرد حديث نزد مذاهب فقهي، ادله . جايگاه حديث و سنت در بحث فقهي)حجيت و اعتبار سنت و مالک هاي اعتب۵

مثبت اعتبار سنت در كنار قرآن به عنوان دومين مصدر تشريع، اعتبار حديث فقهي، تعامل حديثي ميان مذاهب فقهي در اسالم، اشتراک 

 متني حديثي، نقل به معنا، جبران ضعف مبتني بر عمل فقها(

 . شبهه قرآنيون و رويكرد قرآن كفايتي۶

 نحله هاي فقهي شكل گرفته نسبت به رويكرد حديثي فقيهان مسلمان) اخباريه، حشويه، سلفيه، ظاهريه و....(. ۷

. ويژگي هاي حديثي مذاهب اسالمي)آداب نقل حديث نزد هر مذهب، سبك متون حديثي مذاهب، مالكهاي قبول و نقد حديث ۸

 نزد مذاهب(

 

 وا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محت

 

 مباني حديث از ديدگاه مذاهب فقهي عنوان درس به فارسی:

 عنوان درس به انگلیسی:
Principles of Hadith from the 
Viewpoint of jurisprudential 
Denominations 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:نوع 



 04/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

. تاريخ حديث شيعه، سيدمحمدكاظم طباطبايي1  

حديث، سيد محمد كاظم طباطبايي. مباني شناخت 2  

. االصول العامه للفقه المقارن، سيد محمد تقي حكيم3  

. دراسات في الحديث و المحدثين، هاشم معروف الحسني۴  

. تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جالل الدين سيوطي۵  

  



 05/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

اي اين قواعد در مذاهب گوناگون و نقد و بررسي قواعد در مذاهب گوناگون و ترين قواعد كلي فقهي و بررسي مقايسهشناخت مهم 

 نقد و بررسي قواعد فقهي مذاهب

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 ضابطه فقهي. تعريف قاعده فقهي و انواع و اقسام آن و فرق آن با قاعده اصولي و 1

 ها در اين زمينه در شيعه و سنيترين كتاب. تاريخچه پيدايش و تطور اين علم و معرفي مهم2

 . نقش قواعد فقهي در طريق استنباط3

 . تفاوت قاعده فقهي با قاعده اصولي۴

 . بررسي قاعده االمور بمقاصدها در مذاهب گوناگون۵

 گوناگون . بررسي قاعده اليقين اليزول بالشك در مذاهب۶

 . بررسي قاعده المشقه تجلب التيسير در مذاهب گوناگون۷

. بررسي قواعد الضرر يزال؛ العادة محكمه؛ اصالة االباحه؛ اصالة الطهاره؛ سوق، الزام؛ التعاد؛ فراغ و تجاوز؛ قرعه فراش؛ سلطنت ۸

 بنا بر اكثر؛ عدل و انصاف؛ نفي سبيل در مذاهب اسالمي

مدني: قاعده الضرر و الضرار؛ قاعده اعراض؛ قاعده ضمان يد؛ قاعده ضمان مقبوض به عقد فاسد؛ قاعده . بررسي قواعد حقوق ۹

 اتالف و تسبيب؛ قاعده غرور؛ قاعده اقدام در مذاهب مختلف

ه اكراه؛ . بررسي قواعد جزايي: قاعده دفاع مشروع )اعتداء(؛ قاعده درء؛ عاقله؛ قاعده جبّ؛ قاعده اقرار؛ قاعده اضطرار؛ قاعد1۱

 قاعده توبه در فقه شيعه و سني

 . بررسي قاعده االجتهاد الينقض باالجتهاد11

. بررسي قواعد: الخراج بالضمان؛ الوالية الخاصة اقوي من الوالية العامه؛ تصرف االمام منوط بالمصلحه؛ الرخص التناط بالشك؛ 12

نّ البين اليفتقر في المقاصد؛ الواجب اليترک إالّ لواجب؛ ال عبره بالظ ما ثبت بالشرع مقدم علي ما ثبت بالشرط؛ يفتقر في الوسائل ما

 . خطاؤه؛ اذا اجتمع الحالل والحرام؛ اذا اجتمع امران من جنس واحد؛ ما حرم اخذه حرم عطاؤه؛ الينسب الي ساكت قول و...
 

 

 قواعد فقهي مقارن عنوان درس به فارسی:

 Comparative jurisprudential عنوان درس به انگلیسی:
rules 

 نوع درس و واحد

 نظری  تخصصی  دارد نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 06/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . تمهید القواعد، شهید ثانی.5

 . نضد القواعد الفقهیه، فاضل مقداد.0

 لنكرانی. . القواعد الفقهیه، فاضل3

 . القواعد الفقهیه، مكارم شیرازی.0

 . تحریر المجله، کاشف الغطاء.1

  



 07/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

و مكاتب  يقههاي فترين منابع و ويژگيشناخت بزرگان و مهم ،تطورات تاريخي زيديه و اباضي،گيري فقه شناخت چگونگي شكل

 ها.آن

 ویژه:اهداف 

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 الف( فقه زيديه

 . تاريخ پيدايش فقه زيديه1

 . زيديه و حنفيّه )تأثيرپذيري زيديه از حنفيان(2

 . فقه هادوي و ناصري3

 . قواعد فقهي در نزد زيديان۴

)طهارات، صاله، زكات،  . مباحث فقهي نزد زيديان۴

 صوم، معامالت و...(

. مباحث اصول فقهي نزد زيديان )ادلة لفظي، دليل عقلي، ۵

 اجماع و قياس و منابع تبعي ديگر(

. احكام اختصاصي در فقه زيديه نسبت به فقه ساير ۶

 مذاهب

 ب( اباضيه

 . تاريخ پيدايش اباضيه1

 بن زيد و ارتباط آن با اباضيه . فقه جابر2

 بن ابي كريمه ابوعبيده مسلم. 3

 بن حبيب و جايگاه آن در فقه اباضي . ربيع۴

 . ادله اربعه در نگاه اباضيان۵

 . قياس، استحسان و مصالح مرسله در اصول فقه اباضيه۶

 ترين آثار مكتوب اباضيه در فقه. مهم۷

 ترين كتب اصول فقه اباضيه. مهم۸

 . تأثيرگذارترين فقيهان مكتب اباضي۹

 اباضيه و حنفيان. 1۱

. قواعد فقهي اباضيان )ان االمور بمقاصدها، المشقة 11

 تجلب التيسير، العادة محكمة، الضرر يزال و...(

 .اباضيه و وهابيت12

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 و اباضي زيدیفقه  عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Zeydi and Abazi jurisprudence عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 ساعت: تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 08/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 بن يحيي. مرتضي احمد. كتاب االزهار في فقه االئمه االطهار، ابن1

 بن حمزه. االنتصار علي علماء االمصار، يحيي. 2

 بن حسين هاروني. بن حسين، احمد بن ابراهيم و يحيي . التجريد في فقه االمامين قاسم3

 بن سليمان. بن حمزه صفوه االختيار في اصول الفقه، عبداهلل .۴

 دراسات في االباضيه، عمرو نامي. ۵
  



 09/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 هدف کلی: 

هي مذهب ترين منابع فقشناخت و بررسي مكتب فقهي حنفي و بررسي تحوالت تاريخي آن، نقد و بررسي صوري و محتوايي مهم

 گذار در پيدايش و تحول مذهب حنفيهاي فقهي فقهاي تأثيرحنفي و بررسي و تحليل شخصيت و انديشه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . زندگينامه ابوحنيفه1

 . نظريات فقهي ويژه او2

 هاي مذهب حنفي. ويژگي3

 . تحوالت مذهب حنفي پس از ابوحنيفه۴

 . اسباب انتشار مذهب حنفي۵

 . روابط متقابل ابوحنيفه با فقهاي معاصر خويش۶

 ابوحنيفه با ائمه اطهار)ع( و شاگردان ايشان. رابطه ۷

 . ادوار فقه حنفي۸

 . بررسي احوال بزرگان از فقهاي حنفي۹

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 عابدین، ابنحاشیه رد المحتار. 5

 حجر مكّی.، ابن. الخیرات الحسان فی مناقب ابوحنیفه0

 کردری.، . مناقب ابوحنیفه3

 ، محمد ابوزهره.. ابوحنفیه حیاته و عصره0     

 ، عبدالقادر قرشی.الجواهر المضیئه فی طبقات الحنفیه.1     

 فقه حنفي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Hanfi  jurisprudence به انگلیسی:عنوان درس 

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 32/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 

 هدف کلی: 

مذهب قهي ترين منابع فشناخت و بررسي مكتب فقهي شافعي و بررسي تحوالت تاريخي آن، نقد و بررسي صوري و محتوايي مهم

 هاي فقهي فقهاي تأثيرگذار در پيدايش و تحوّل مذهب شافعيشافعي و بررسي و تحليل شخصيت و انديشه

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . زندگينامه شافعي1

 . مذهب قديم و جديد شافعي2

 ويژه او . نظريات فقهي3

 هاي مذهب شافعي. ويژگي۴

 . تحوالت مذهب شافعي۵

 . اسباب انتشار مذهب شافعي۶

 . روابط متقابل شافعي با فقهاي معاصر خويش۷

 . رابطه شافعي با ائمه اطهار)ع( و شاگردان آنان۹

 . ادوار فقه شافعي1۱

 شافعيبررسي احوال بزرگان از فقهاي  11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 سبكي.. طبقات الشافعيه الكبري، ابن1

 . المذاهب االربعه، مصطفي الشكعه.2

 . شافعي حياته و عصره، محمد ابوزهره.3

 نظرة تاريخيه في حدوث المذاهب الفقهية االربعة، احمد تيمور پاشا. ۴

 فقه شافعي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Shafe'i jurisprudence عنوان درس به انگلیسی:

 نظری   تخصصی  نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 واحد: تعداد
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 30/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 اهل سنت، اسد حيدرامام صادق)ع( و مذاهب . ۵
  



 30/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

ارترين فقيهان ترين آثار اين فقه و تأثيرگذگيري و پيدايش فقه حنبلي و سير تطور تاريخي آن و شناخت مهمشناخت چگونگي شكل

 در اين مكتب

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 بن حنبل . زندگاني و آثار احمد1

 بن حنبل و سلف خود . احمد2

 بن حنبل و نقد برخي از اعالم . فقاهت احمد3

 . روش اجتهادي احمد۴

 حنبل بن بن خالل و تأثير آن بر فقه احمد . ابوبكر احمد۵

 قيم و نقش آنها در فقه حنابلهابنتيميه و . ابن۶

 ترين آثار فقه حنابله. مهم۷

 . حنابله و اصحاب حديث۸

 . حنابله در جهان امروز۹

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 نظرة تاریخیه فی حدوث المذاهب الفقهیة االربعة، احمد تیمور پاشا. 5

 اهل سنت، اسد حیدر امام صادق)ع( و مذاهب. 0

 ، ابوزهره.بن حنبل احمد. 3

 السحب الوابلة علی ضرائح الحنابلة، محمد بن عبداهلل بن حمید النجدی. 0

 ، ابویعلی.طبقات الحنابله. 1

 فقه حنبلي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Hanbalite jurisprudence عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 33/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 

 هدف کلی: 

 آشنايي با تاريخ پيدايش و تطورات مذاهب فقهي

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاي اصلي ادوار فقه در شيعه با اهل سنتهاي ادوارنگاري فقه، تفاوت. شيوه1

 . تاريخ تشريع اسالم، تشريع در عصر پيامبر)ص(، صحابه، تابعين و اهل بيت)ع(، تشريع در اوائل قرن دوم تا نيمه قرن چهارم3

 بيت)ع(فقه اهل، ابه، تابعين. تحول فقه: فقه در عصر پيامبر، صح۴

 ، تاريخ حصر مذاهب و علل و آثار آن. بررسي علل و زمينه پيدايش مذاهب۵

 آشنايي با مذاهب فقهي )شيعه، حنفي، مالكي، شافعي و حنبلي( و نگاهي گذرا به مذهب زيدي و اباضي. ۶

 فقه در عصر تقليد، فقه در عصر جديد. ۷

 نزد اهل سنت )مسئله انتقال از مذهبي به مذاهب ديگر(مسئله تبعيض در تقليد مذاهب . ۸

 تدوين فقه و ظهور مكاتب فقهي: اماميه، زيديه، اسماعيليه، شافعيه، حنبليه، حنفيه، مالكيه، ظاهريه، اباضيه و كراميه. ۹

 يك از مكاتب فقهي طبقات فقها، اجتهاد و منابع استنباط در هر. 1۱

 تاريخ تقنين فقه. 11
 

 ای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبرده

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

 

 تاريخ مذاهب فقهي عنوان درس به فارسی:

 History of jurisprudential عنوان درس به انگلیسی:
denominations 

 واحدنوع درس و 

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 34/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 اسالمي.. مدخل علم فقه، رضا 1

 . تاريخ الفقه الشيعي، محمدمهدي آصفي.2

 بك.. تاريخ التشريع االسالمي، محمد خضري3

 . ادوار فقه، محمود شهابي.۴

 . تاريخ الفقه االسالمي، محمديوسف موسي.۵

  



 35/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

 عبادات و احوال شخصيه آشنايي با فقه مقارن و مسائل فقهي مذاهب مختلف در باب

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 الف( مباحث مقدماتي:

 . تعريف و موضوع فقه مقارن1

 . فوايد فقه مقارن2

 . تاريخچه فقه مقارن3

 شناسي فقه مقارن. روش۴

 . منشأ اختالفات فقهي۵

 ب( بررسي مسائل فقهي به صورت استداللي در ابواب

 . طهارت، نجاست1

 . وضو، تيمم، غسل2

. صالة، االذان واالقامه، ارسال و تكفير، آمين، فيما يصح 3

السجود عليه، اقتداي پيروان مذاهب به يكديگر، جمع بين 

 صالتين

 . خمس، ما يجب فيه الخمس۴

 . طواف النساء۵

قد و طالق المكره والهازل، . نكاح، عقد و طالق)ع۶

االشهاد في الطالق، الطالق الثالث في مجلس واحد، الحلف 

 بالطالق(، نكاح المتعه 

 . التعصيب، العول، ارث المرأه۷
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . الخالف، شيخ طوسي.1

 . االعتصام، جعفر سبحاني.2

 سبحاني.. االنصاف، جعفر 3

 1فقه مقارن عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد comparative jurisprudence 1 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  تخصصی   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 36/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 . دروس في الفقه المقارن، محمدابراهيم جناتي.۴

 . تذكره الفقهاء، عالمه حلي.۵
  



 37/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

شود و در تبيين ها، كاركردها و قلمرو علم فقه و ديگر مباحثي كه نگاه كالن و بيروني به علم فقه محسوب ميآشنايي با مباني، روش

 جايگاه و كارايي علم فقه موثر است.

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . معنا و مفهوم فلسفه علم فقه، فوائد فلسفه علم فقه1

 . روش تحقيق در اهداف و آيات فقه2

 . رابطه فلسفه فقه و فلسفه حقوق3

 تفكيك غرض و غايت در احكام فقهي. ۴

 . ثبات و تغيير در شريعت و ضوابط شناسايي آن۵

 . قلمرو فقه، موضوع علم فقه۶

 . تعامل فقه با علوم ديگر۷

 هاي فقهي. اقسام گزاره۸

 . جايگاه فقه در منظومه علوم ديني و علوم بشري۹

 هاي فقهي. روش اثبات گزاره1۱

 . ويژگي هاي فيلسوف فقه11

 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . گفتگوهاي فلسفه فقه، جمعي از انديشمندان.1

 . فلسفه فقه، به كوشش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي.2

 . فقه و زمان، سعيد رحيميان.3

 . فلسفه فقه)مجموعه مقاالت(، به كوشش حسينعلي باي۴

 فلسفه فقه عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Philosophy of jurisprudence عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 ساعت: تعداد

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 38/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 ضيايي.. مباني كالمي اجتهاد، ۵
  



 39/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 هدف کلی: 

 شناخت و بررسي آيات االحكام قرآن و بررسي كيفيت استنباط احكام فقهي از قرآن در مذاهب گوناگون.

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 . تعريف آيات االحكام و اقسام و انواع آن1

 هاي كلي آيات االحكام. ويژگي2

 تعداد و نحوه پردازش آيات االحكام در قرآن .3

 . اصول و ضوابط حاكم بر فهم معاني آيات االحكام۴

 . عوامل اختالف فهم در آيات االحكام۵

 ترين منابع در مذاهب فقهي. بررسي مهم۶

 شناسي آثار مرتبط با آيات االحكامشناسي و آسيب. روش۷

 روزه، حج، زكات، خمس و...( . بررسي آيات قرآن مربوط به عبادت )نماز،۸

. بررسي آيات مربوط به معامالت )مكاسب، بيع، دين، رهن، ضمان، صلح، اجاره، وكالت، شركت، مضاربه، عاريه، سبق و رمايه، ۹

 لقطه، غصب، اقرار و...(

 . بررسي آيات مربوط به حدود و قصاص )ديه، قتل، تعزيرات و...(1۱
 

 متناسب با محتوا و هدف:ت( راهبردهای تدریس و یادگیری 

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . كنز العرفان في فقه القرآن، فاضل مقداد.1

 آيات االحکام عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Verses of Regulations عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 42/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 . مسالك االفهام، جواد كاظمي.2

 . احكام القرآن، جصاص.3

 عربي.. احكام القرآن، ابن۴

 چي.آيات االحكام، مدير شانه. ۵

 

  



 40/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 هدف کلی: 

الكيان در فقه م گيري فقه مالكيه و تطورات تاريخي آن و شناخت مهم ترين فقيهان اين مكتب و آثار برجستهشناخت چگونگي شكل

 مالكي..

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 بن انس . زندگي و آثار مالك1

 . منهج مالك در الموطأ2

 . اصول اجتهادي مالك3

 . ديدگاه وي در باب قياس و اجماع و مصالح مرسله۴

 قاسم در ترويج فقه مالكي در شمال آفريقاابن. نقش ۵

 بن سحنون در ترويج فقه مالكي . نقش محمد۶

 ترين آثار فقه مالكي. مهم۷

 . تأثيرگذارترين فقيهان مالكي مذهب۸

 . علل گسترش مالكيان در شمال آفريقا۹

 . مالكيان و اصحاب حديث1۱

 . مالكيان و وهابيت11

 . مالكيان در عصر حاضر12
 

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  امکانات مورد نیاز برای ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 بن انس. .الموطأ، مالك1

 بن سحنون. بن قاسم و محمد . المدوّنه، ابوعبدالرحمن2

 بن انس، محمد ابوزهره. . مالك3

 . جمهره تراجم الفقهاء المالكيه، قاسم سعد علي.۴

 . طبقات المالكيه، محمد مغلوب.۵

 هدف کلی: 

 فقه مالکي عنوان درس به فارسی:

 نوع درس و واحد Malikiyyah Jurisprudence عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 40/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 آشنايي با مسائل مستحدثه از ديدگاه مذاهب فقهي

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 هاي فقهي در باب بيمههاي فرقه. بررسي ديدگاه1

 . آراي مذاهب فقهي در مسائل مستحدثه پزشكي2

 هاي شيعه و سنيسازي انسان از ديدگاه فرقه. شبيه3

 ها، ربا و سود پول. بانك۴

 . پول الكترونيكي، خريدهاي مجازي۵

 . حقوق زن، مسئله ارث و حجاب، ورزش زنان۶

 . ارتداد و تكفير۷

 . حكم طهارت كافر، معامله با كفار، ذبايح اهل كتاب۸

 . ازدواج با غير مسلمانان۹

 هاي اقتصادي مجازي. فعاليت1۱

 سازي. مجسمه11

 . مسئله بلوغ12
 

 راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:ت( 

 

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای ارائه:

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 بيمه، استاد مطهري.. ربا، بانك، 1

 . فقه و زمان، ابراهيم جناتي.2

 2فقه مقارن فارسی:عنوان درس به 

 نوع درس و واحد comparative jurisprudence 2 عنوان درس به انگلیسی:

 نظری  اختیاری  دارد نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:



 43/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 سازي، سيدحسن اسالمي.. شبيه3

 . مجموعه فتاوي مجمع الفقه االسالمي.۴

 . طهارت و نجاست اهل كتاب، محمدحسن زماني.۵
  



 44/    مذاهب فقهی کارشناسی ارشدناپیوسته

  ربانهم ردسی 0111طرح بازنگری 

 

 هدف کلی: 

 .دانش رجال ينظر يبا مباد ييآشنا

 اهداف ویژه:

  :هاپ( مباحث یا سرفصل

 موضوع ، مسائل و هدف اني، ب فيعلم رجال : تعر اتيكل. 1

 (يو سن عهيش دگاهي)از د ثيعلم رجال در علوم حد گاهيجا . 2

 و تراجم( خيتار فقه، كالم، علوم قرآني، ، ثي)علم الحد گريد يارتباط علم رجال و دانشها. 3 

  (و مباني حجيت نيو منكر نيادله مثبت يبه علم رجال )بررس ازين. ۴ 

 ( 3( و در اهل سنت تا قرن 3)قرن يتا قبل از رجال برق عهيعلم رجال )در ش شيدايپ خچهيتار. ۵

  نينزد قدما و متأخر ثياحراز صدور حد يهاوهيش. ۶ 

 . شرايط كلي راوي)عدالت، ضبط(۷

 احراز شرايط راوي، شيوه هاي جرح و تعديل راويان. شيوه هاي ۸

 ت( راهبردهای تدریس و یادگیری متناسب با محتوا و هدف:

 : )پیشنهادی( ارزشیابی راهبردهایث( 

 درصد 02   سالنیمهای کالسی در طول فعالیت

 درصد 72     سالنیمآزمون پایان 

  ارائه:ج( ملزومات، تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای 

  :منابع پیشنهادیچ( فهرست 

 . اصول علم الرجال. الفضلي عبدالهادي1

 . كليات في علم الرجال. سبحاني جعفر2

 . الفوائد الرجاليه من تنقيح المقال. مامقاني عبداهلل3

 . مباني حجيت آراي رجالي. سيف اهلل صرامي۴

 . معجم رجال الحديث، سيدابوالقاسم خويي۵

 بررسي كليات علم رجال عنوان درس به فارسی:

 General conceptions of عنوان درس به انگلیسی:
Biographical evaluation 

 نوع درس و واحد

 نظری  اختیاری   نیاز:دروس پیش

    نیاز:همدروس 

 0 تعداد واحد:
 

  

   30 تعداد ساعت:

 موارد دیگر: .............. کارگاه  سمینار  آزمایشگاه  سفر علمی  نوع آموزش تکمیلی عملی )در صورت نیاز(:


