
 

 

 کارشناسی ه،دور5طرح درسی حقوق مدنی

 1-88-89نیمسال 

 دکتر صفری: استاد 

 گروه حقوق خصوصی و اسالمی

  مقدمه

 نکاح،  خش اولب

 خواستگاری و نامزدی :فصل اول

   خواستگاری :مبحث اول  

مرور زمان ناشی از به هم خوردن ،  ها استرداد عکس، استرداد هدایا ،  استرداد نامه ها :، شامل نامزدی :مبحث دوم  

 نامزدی 

 عقد نکاح شرایط صحت :فصل دوم

  اختالف جنسی :مبحث اول  

نحوه اظهار  )هاظهار اراد - ؛  دوم(   زدواجتعلیق در ااه ، اکر،  شتباها )هوجود ادار-نخست: ، شامل اراده  :مبحث دوم  

 (  وکالت در ازدواج  ، ثبت ازدواج،  هاراد

 شروط ضمن عقد ازدواج :سوم مبحث 

شروطی که باطل و مبطل  -دوم) ؛( شروطی که باطل است ولی مبطل عقد نیست -اول) شروط باطل :گفتار اول    

   (عقد است



شروط  -چهارم ؛ فعل شرط -سوم؛  شرط نتیجه-دوم ؛ شرط صفت -اول: ، شاملشروط صحیح  :گفتار دوم    

  ضمن عقد مندرج در قباله های ازدواج

 اهلیت برای نکاح  :مبحث چهارم  

  غیروالیت در ازدواج ص ، سن ازدواج در قوانین موضوعه غ ،مفهوم شناسی بلو: ، شاملسن بلوغ :گفتار اول    

 طرح دعوا ، حدود والیت ،  پیشینه مسئله: ، شامل اجازه ولی :گفتار دوم    

  نکاح صغیر ومجنون : گفتار سوم     

 اجازه ی دولت برای نکاح با بیگانگان  :ار چهارمگفت     

 

 موانع نکاح :فصل سوم

مطلقه بودن ، وجود قرابت معین ،  استیفای عدد،  (نکاح یا زنا در عده ،  اقسام عده: شامل) در عده بودن ، شوهر دار بودن 
  و احرام ، لعان ، کفر،  طالق9یا 3به 

 آثار نکاح:چهارم فصل

  مهریه،  نفقه: ، شامل  آثار مالی:مبحث اول  

 0011و0013مواد ، بررسی  مرد ریاست، حضانت : ، شاملغیرمالی آثار:دوم مبحث  

 

 

 

 انحالل نکاح ؛  بخش دوم

 



 فسخ نکاح :فصل اول

  اعمال قواعد عمومی فسخ :چهارم؛  فصوتخلف از  :سوم؛ تدلیس  :دوم؛ عیوب خاص  :اول  

 طالق: فصل دوم

  تعریف :مبحث اول  

  موجبات طالق :مبحث دوم  

  تشریفات -دوم؛ شرایط اساسی  -اول : ، شامل شرایط وتشریفات  :مبحث سوم  

 آثار طالق  :مبحث چهارم  

 مبارات  -دوم؛  خلع -اول: ، شاملباین  :گفتار دوم؛  رجعی  :گفتار اول:  اقسام طالق  :مبحث پنجم  

 ت و انقضای مدتبذل مد :فصل سوم

 



 بسمه تعالی

 طرح درس فلسفه حقوق ، دوره مقدماتی ، کارشناسی حقوق

 دکتر صفری: استاد 

 گروه حقوق خصوصی و اسالمی

  1-88-89نیمسال دوم  

 

 

 

 

 شناسی فلسفه حقوقمفهوم -

 واژه شناسی فلسفه-   

 نسبت آن با فلسفه یونانی-   

 تمایز از فلسفه محض و هستی شناسی-   

 اد از فلسفه مضافمر-   

 عقلی یا عقالیی یا استقرائی یا نقلی: ماهیت فلسفه حقوق -   

 تاثیر هستی شناسی در فلسفه حقوق -   

 آشنایی اجمالی با مباحث فلسفه حقوق-

 مبانی حقوق-   

 امکان عقلی آزادی بدون قید ررسی قلمرو هستی ها و، ب (هستی شناختی) مبانی فلسفی-     

 برالیستیینظریات لوحیدی با تگاههای د، نسبت دی مبانی کالمی-     

 سوفسطایی و شکاکان نوظهور دیدگاههای ، امکان وصول به حقیقت و بررسی مبانی معرفت شناختی-     

 جزءنگر ، نسبت این مبانی با اومانیسم تجربه گرای ناختیمبانی انسان ش-     



 مبانی ارزش شناختی-     

 مبانی روش شناختی-     

   کوالریتهالئیسیته و س با دیدگاههای حدانهوم ندارییدجمع میان  ، بررسی و نقد  مبانی دین شناختی-     

 غایت شناسی حقوقی-

 محدودیت یا ابدیت غایی-   

 علت شناسی گزاره های حقوقی-

 تحسین و تقبیح عقلی-   

 مفاهیم حسن و قبح-     

 مرجع تشخیص حسن و قبح-     

 ذاتی یا عرضی یا اعتباری بودن حسن و قبح افعال انسانی-     

 عقلی یا شرعی و قانونی بودن حسن و قبح و ادله مثبتان و منکران-     

 قانونی م میان احکام عقلی و احکام شرعی یا بررسی تالز-     

 و نظریات حقوقیالزم فوق الذکر ، بررسی دالیل اختالف آراء تدر صورت پذیرش -     

  قانون خوب ، چه قانونی است؟ -     

 ها دهویا مفسها ت حابتناء احکام بر مصل-   

 مراد از مصلحت و مفسده -   

 تمایز مصالح و مفاسد نفس االمری از مصالح و مفاسد مرسله و موقتی-   

 نسبت مصلحت و مفسده با لذت و رنج-    

 ت و خسارتعمنفنسبت مصلحت و مفسده با -     

 نسبت منفعت و خسارت با لذت و رنج-     

 أ و مرجع تشخیص مصلحت و مفسدهمنش-     

 معرفت شناسی حقوقی-



 شناخت چیست؟-   

 شناخت عقلی ، شناخت نقلی شناخت تجربی و استقرائی ، -   

 وحیانی در اندیشه جزءنگر تجرب گرانفی علوم عقلی و شهودی و وجدانی و -   

 درباره حقیقت شناخت شناسی تجربی پوپر نقد گزاره -   

 معرفت علمی پوپرنقد گزاره -   

 ابزار شناخت حقوق چیست؟-   

 و دانشکده ها ی علمیتأملی در نامگذاری رشته ها -   

 های حقوقیمنابع نظام-   

 (در برابر قانون محور) نسبت قانون و عرف ، نقدهای وارد بر دیدگاههای عرف محور-    

 منابع شناخت حق و تکلیف-     

 آثار شناخت حق و تکلیف-     

 (نگاه فلسفی)آیا جهل به قانون رافع مسئولیت است؟ -     

 قوق دینیبررسی پرسش فوق در نظام حقوق موضوعه و نظام ح -     

 قاعده اشتراک احکام چیست؟ -     

 منطق و روش حقوقی-

 ، مراحل وضع و تصویب عرفی و شرعی تصویب مقرره هاو ع منطق وض-   

 منطق تفسیر قوانین-   

 ب تفسیری حقوق از منظر غایت شناسی حقوقینقد مکات-   

 قوقینقد مکاتب تفسیری حقوق از منظر نیروی الزام آور در نظامهای ح-   

 ، بررسی مسئله لزوم انتشار عمومی قوانینمنطق حقوقی با الزامات حقوقی لزوم تناسب-   

 آیا هدف وسیله را توجیه میکند؟-   

 های حقوقی دارای مفسده ، جهت دفع افسد، عقال جایز است؟ هآیا وضع گزار -   



 قوقیاز تاثیر پذیرش مبانی و مقدمات حقوقی در تشکیل و تفسیر نظام ح جمعبندی اولیه-

 

 از منظر فلسفه حقوق شناخت نظامهای حقوقی معاصر: بخش نخست

 شناخت مکاتب حقوقیضروری برای شناخت نظامهای حقوقی، مقدمه -   

 (نگاه فلسفه حقوقی) قیمقاسیه نظامهای حقوقی از منظر تأثیرگذاری در گزاره های حقو-   

      هدف از نظام شناسی؛ بررسی امکان تطبیق یا تداخل اجزای نظامهای حقوقی در یکدیگر-   

 تمایز نظامها ء گانهجپنارکان و عوامل -   

 خصصان حقوق مقایسه ای که قائل به تمایز نظامها هستندتتوجه به خصائص م-   

 

ریک نظامهای حقوقی ، اعم از مبانی هستی شناختی ، مبانی کالمی مبانی تئو: رکن نخست -

 معرفت شناختی ، مبانی ارزش شناختی ، مبانی

      

ژرمنی -کالمی در نظامهای رومی-لیبرالیسم و اومانیسم به عنوان دو مبنای اصلی فلسفی -

 و کامن ال

 آثار حقوقی لیبرالیسم ، آزادی قراردادی و نتایج آن -        

 ، فردگرایی افراطی در مقابل جمع گرایی افراطی لیسماتفاوت مبنای لیبرالیستی با سوسی-        

سعادتمندی  به همراه با باور، نفی افراط در فردگرایی  ، اوت مبنای لیبرالیستی با مبانی توحیدیتف-        

  بر یکدیگرفردی و اجتماعی و تأثیر و تأثر متقابل آن دو 

 مراد از اومانیسم  تجربه گرای جزءنگر-        

 در حقوق آثار نگاه اومانیستی-        

 تعارض و تقدم منافع فردی یا اجتماعی-        

 انسانسیر بی پایان برای نفی انسان محدود ، قانونگذاری -        

 چوب برای افعال انسانی در تمام نظامهای حقوقیرد و چهافرض قطعی و عقلی وجود ح-        



 اختالف در نوع و کیفیت و کمیت و منشأ و مرجع صالح برای این حدود و ثغور حقوقی است-        

 

 منشأ صالحیت وضع قانون در چه چیزی و کجاست؟-

 ز سوی دیگردادن به نظام حقوقی اضرورت تن  و ،از یک سو اصل عدم والیت -          

 نگاهی به حقوق طبیعی و نقدهای آن-          

  آنم حقوقی و نقدهای سنگاهی به پوزیتیوی-         

 دلیل ترجیح یک مرجح صالح بر دیگران چیست؟-         

 و نقدهای آن نگاهی به نظریه قرارداد اجتماعی ژان ژاک روسو-          

 نگاهی به نظریه دموکراسی و نقدهای آن-          

 نگاهی به نظریه قدرت و نقدهای آن-          

 نگاهی به مبنای توحیدی و ادله آن-          

 ضرورت عقلی و قطعی تعیین مبنای صالحیت تقنینی پیش از ورود در بحثهای ماهوی حقوقی-          

 

 :نسبت انسان با خودش در چند مسئله حقوقی از منظر  اومانیسمنقد -

ت به جرح و نقص عضو ، ورزشهای صدمه زا ، خودکشی ، اتانازی، اهدای عضو ، رضای-           

سقط جنین ، فروش جنین ، شبیه سازی ، روابط نامشروع ، همجنسگرایی  حقیقی و اعتباری ،لکیت ام

 ... انسانی و 

 نقد مبانی لیبرالیستی و اومانیستی از منظر محدودیتهای اراده اشخاص در نظامهای حقوقی-            

 .(م.ق 091ماده  4بند ) اعمال حقوقی  معامله در روع بودن جهتممنوعیت نامش-  

 

 نقد دو مبنای مذکور از منظر ضرورت یکپارچگی و  -

 نفی جزیره نگری حقوقی غایتمندی نظام منسجم حقوقی ،

 تعریف نظام حقوقی -           



 عناصر تشکیل دهنده یک نظام حقوقی-           

 غایتمندی حقوقی-           

 تحسین و تقبیح حقوقی ، مصلحت و مفسده افعال: لزوم رعایت تعلیل حقوقی -           

  

 

 رکن دوم ، ساختار نظامهای حقوقی

در اعمال حقوقی ، محوریت تعهد در حقوق فرانسه و محوریت سبب آثار حقوقی در حقوق ایران و -     

 اسالم

در ضمانات قهری ، تعریف واحد حقوق فرانسه از مبانی ضانات قهری ، و تقسیم و تعاریف متعدد  -     

 از مبانی و عناوین ضمانات قهری در حقوق ایران و اسالم

 :ایرادهای متعدد به ادبیات حقوقی موجود بجهت عدم رعایت همین ساختار حقوقی-     

و طالق و جدایی  به ویژه در مثل نکاح) های انحالل شیوه از منظر تعریف عقد ، اقسام آن ،  -الف     

 (فیزیکی و روحی و اخالقی

و اقسان  تداخل اسباب تلف آنها وخو ماز منظر اقسام ضمان قهری و مبانی و ارکان و آثار متعدد  -ب     

  ضمانات ، به ویژه از طریق التقاط برخی نهادهای حقوقی مانند دارا شدن بالجهت

هم آیینی در تشخیص و تعیین تکالیف فردی و اجتماعی مبتنی بر همکیشی و  تبیین و ز منظرا -ج     

 ....حقوق جزایی و و حقوق بانوان و رث م در مثل وقف و وصیت و احقوق ایران و اسال


