
 

 2اصول فقه: 

 استنباط احکام مبانی

 

 دلیل اول: قرآن

 آیات االحکام

 قطعی الصدور

 ظنی الدالله

 حجیت ظاهر قرآن

 تخصیص قرآن به قرآن

 تخصیص قرآن به خبر متواتر

 تخصیص قرآن به خبر واحد

 

 دلیل دوم سنت

 اقسام خبر 

 خبر متواتر و اقسام آن

 خبر واحد وحجیت آن 

 شرایط راویان خبر واحد

 اقسام خبر واحد

 

 جماع ا

 تعریف اجماع 

 اجماع در بین علمای شیعه و سنی

 عناصر اجماع



 حجیت اجماع 

 اثبات اجماع

 مقایسه اجماع با عقاید علمای حقوق

 

 قیاس

 عناصر قیاس

 قیاس منطقی و اصولی

 اقسام قیاس

 قیاس در حقوق ایران

 

 عقل

 تعریف دلیل عقلی

 اقسام دلیل عقلی 

 عقل و شرعتالزم بین حکم 

 استلزام عقلی

 

 عرف و عادت 

 تعریف

 عناصر عادت 

 اقسام عادت 

 اقسام عرف

 مقایسه عرف با عادت

 حجیت عرف

 شرایط حجیت عرف

 تعارض عرف با دلیل شرعی 



 حجیت عرف نزد امامیه 

 

 امارات 

 تعریف

 اماره و دلیل

 اماره و اصل

 حجیت قطع

 عدم حجیت ظن

 دالیل عدم حجیت ظن

 در شرعحجیت امارات 

 حجیت ظواهر الفاظ

 حجیت قول لغوی 

 شهرت و اقسام آن

 

 اصول عملیه

 اصل برائت

 تعریف

 اصل عدم 

 مقایسه اصل عدم با برائت 

 اصل اباحه و برائت

 حکم واقعی  ظاهری

 جریان اصل برائت

 شبهه حکمی و موضوعی

 شبهه مفهومی و مصداقی

 دالیل حجیت اصل برائت



 ا جاری کندچه کسی می تواند اصل برائت ر

 برائت در حقوق موضوعه

 

 اصل احتیاط و اشتغال

 کاربرد اصل احتیاط 

 شک در مکلف به

 

 اصل تحییر

 تعریف

 موارد کاربرد اصل تخییر

 تخییر بین دو دلیل متعارض

 تخییر بین دو حکم متزاحم

 تخییر بین محذورین

 تخییر بین افراد واجب مخیر

 

 اصل استصحاب

 عناصر استصحاب

 مبنای حجیت استصحاب 

 اقسام استصحاب

 اصل تاخر حادث

 اصل مثبت

 استصحاب حکم عقل

 مقتضی و رافع

 استصحاب کلی و جزئی

 اقسام استصحاب کلی



 حجیت استصحاب کلی

 تعارض استصحاب با خود و ادله دیگر

 تعارض استصحاب با اصول عملیه دیگر

 

 

 مباحث احتمالی

 

 استصالح یا مصالح مرسله

 ت نظریه مصلح

 مصلحت و مفسده 

 اقسام مصلحت

 جایگاه استصالح در مذاهب 

 

 استحسان

 تعریف لغوی و اصطالحی 

 استحسان در مذاهب اسالمی 

 حجیت استحسان

 اقسم استحسان

 استحسان در حقوق موضوعه 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 : حقوق خانواده5مدنی 

 

 مقدمات نکاح

 خواستگاری 

 وعده ازدواج

 نامزدی

 

 نکاح

 شرایط نکاح

 قصد و رضا

 وکالت در نکاح

 اهلیت برای نکاح

 اذن ولی

 نکاح دختر باکره رشیده

 نکاح سفیه

 نکاح مجنون 

 شروط ضمن عقد نکاح 

 موانع نکاح



 ثبت نکاح

 

 آثار نکاح

 حقوق و تکالیف مشترک زوجین

 حقوق زوج

 حقوق زوجه

 الف: مهر

 ب: نفقه 

 ج: اجرت املثل یا نحله 

 

 

 

 

 انحالل نکاح

 فسخ نکاح

 طالق و موجبات آن 

 الف: طالق به درخواست مرد

 ب: طالق به درخواست زن 



 ج: طالق توافقی

 اقسام طالق

 الف: طالق بائن

 ب: طالق رجعی

 رسیدگی به درخواست طالق

 گواهی عدم امکان سازش و حکم طالق 

 شرایط مطلق و مطلقه

 اجرای صیغه طالق

 ثبت طالق

 تشریفات خاص طالق رجعی

 آثارطالق

 فوت 

 عده 

 

 نسب

 انواع نسب

 الف: نسب مشروع 

 ب: نسب غیر مشروع



 والیت 

 الف: افراد تحت والیت 

 ب: ولی

 ج: حوزه اعمال والیت 

 تعیین قیم

 ضم و تعیین امین 

 حضانت 

 الف: حق و تکلیف بودن حضانت 

 اولویت پدر و مادرب: 

 ج: حضانت بعد از فوت پدر و مادر

 شرایط حضانت 

 مدت حضانت 

 ضمانت اجرای حضانت 

 حق مالقات 

 مصلحت طفل

 

 

 



 نقفه اقارب

 مقدار نفقه

 ماهیت نفقه اقارب

 خویشاوندان مکلف به انفاق

 شرایط وجوب انفاق

 تعدد منفق

 تعدد مستحق نفقه

 نفقه اقارب در آینده

 ارب با نفقه زوجه تفاوت نفقه اق

 ضمانت اجرای پرداخت نفقه اقارب


