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 دوره والیت فقیه و حکومت اسالمی

 زمان فایل هاسرفصل جلسات ردیف

 جلسه اول  .1

 مفهوم شناسی والیت -

 دارندگان والیت از دیدگاه اسالم -

 میزان تطابق والیت اسالمی با حقوق معاصر -

 عناصر تشکیل دهنده دولت از منظر علم حقوق و سیاست -

 مفهوم شناسی فقیه و مراد از آن در واژه والیت فقیه -

بررسی چرایی قرار نگرفتن فیلسوف، متکلم یا مفسر به جای فقیه در رأس  -

 حکومت اسالمی

 دقیقه 37

 جلسه دوم  .2

 بررسی نظریه حکومت اسالمی از منظر عقل -

 میزان ضرورت تشکیل حکومت برای جامعه بشری -

 شرایط رهبر از منظر عقل -

 معنای عدالت و ویژگی های فرد دارای کفایت -

 جنبه های مدیریتی رهبر و معنای مدیریت او -

 دقیقه 40

 جلسه سوم  .3

 مفهوم شناسی اصل تنزل تدریجی -

 علوم ضروری برای فقیه -

 ادله نقلی والیت -

 بررسی سندی و محتوایی مقبوله عمر بن حنظله -

 دقیقه 35

 جلسه چهارم  .4

 ادامه بررسی ادله نقلی والیت فقیه -

 مفهوم شناسی امور حسبیه -

 نظر فقهای شیعه پیرامون والیت در امور حسبیه -

 مراتب ده گانه والیت فقیه -

 خمینی)ره( نسبت به دخالت فقیه در امور شخصیهدیدگاه امام  -

 دقیقه 36
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 جلسه پنجم  .5

 مفهوم مطلقه بودن والیت فقیه -

 بررسی چگونگی بیان اطالق والیت فقیه در کالم امام خمینی)ره( -

 مفهوم شناسی اطالق در لغت و بررسی اصطالح اطالق -

 قیود والیت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی)ره( -

 بررسی مفهومی قاعده تقدیم اهم بر مهم -

 دقیقه 32

 جلسه ششم  .6

 حدود والیت یک فقیه -

 بررسی مفهوم والیت خاصه پیامبر -

 چگونگی آسیب شناسی والیت مطلقه فقیه -

 نظر فقهای شیعه پیرامون والیت فقیه -

 بررسی آرای آیت اهلل خویی پیرامون والیت فقیه -

 دقیقه 35

 جلسه هفتم  .7

 چگونگی تعیین ولی فقیه -

 حق زعامت در صورت وجود فقهای متعدد -

 راه انتخاب ولی فقیه از منظر مقبوله عمر بن حنظله -

 بررسی نظرات انتخاب و انتصاب ولی فقیه -

 بررسی امکانی رجوع به بیعت عمومی در بحث والیت فقیه -

 دقیقه 33

 جلسه هشتم  .8

 ولی فقیه ادامه بررسی نظریات انتخاب و انتصاب -

 بررسی ماهوی بیعت بر اساس نظریه انتخاب -

 نقش مردم در انتقال والیت بر اساس نظریه انتخاب -

 چگونگی تعیین ولی فقیه در صورت تعدد فقها بر مبنای نظریه انتصاب -

 بررسی جایگاه مقوله انتخابات بر پایه نظریات انتصاب و انتخاب -

 دقیقه 37
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 جلسه نهم  .9

 اساسی پیرامون نظریات انتخاب و انتصابنظر قانون  -

 نقش مردم در حکومت اسالمی از دیدگاه نظریه انتصاب -

 مشروعیت و امکان حکومت ولی فقیه در صورت عدم مقبولیت او -

ب نظریه ویژگی های متمایز دیدگاه امام خمینی)ره( نسبت به سایر فقها در با -

 والیت فقیه

 دموالیت به احراز مقبولیت و کسب آرای مربررسی میزان وابستگی اعمال  -

 دقیقه 33

 جلسه دهم  .10

 ادامه بررسی ویژگی های نظریه انتصاب -

 بررسی منوط بودن اعمال والیت یا ثبوت والیت به احراز مقبولیت مردمی -

 دیدگاه مرحوم سید اسماعیل صدر و آیت اهلل سیستانی در این بحث -

 امام خمینی)ره( در این مسئلهادله عقلی و نقلی اثبات دیدگاه  -

 دقیقه 38

 جلسه یازدهم  .11

 دیدگاه عالمه مجلسی در خصوص نظریه والیت فقیه -

 فواید و آثار صدور حکم حکومتی توسط ولی فقیه -

 تفاوت های حکم حکومتی و فتوا -

 جایگاه شناسی مصلحت حکم حکومتی -

 نظر فقهای شیعه نسبت به مصالح مرسله -

 مصلحت مورد استناد در عملکرد مجمع تشخیص مصلحت نظامسنخ شناسی  -

 دقیقه 37

 جلسه دوازدهم  .12

 جایگاه مصلحت در امر تقیه -

 ام اجرایی در فقه و علم حقوقتفاوت اصطالح احک -

 مفهوم شناسی حکم حکومتی -

 تفاوت احکام ثابت با حکم حکومتی -

 تعریف حکم اولیه و حکم ثانویه -

 دقیقه 35

 

 


