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 ن�ش� سخن
گست�ش ادبّی�ت م�رسه ب� اّتک� ب�  وه�ی زیسته مبتنی ب� تج�به داری دینِی ت�وین و 

گ�ان کهتج�رب  ک�ده و مت�ّین تحصیل نسِل  ت�بیِت ق�ن نیم در بیش ازم�ارس  این سنگی 

 .کن�کمک میداری اس�می ان�، به ت�لی� دانش م�رسهان�وخته

می�ن  و تب�دل آن اف�ایی دانش و تج�بههمب� ی�بی به این ه�ف که دست ب�ور داریم

دانیم ه�ی م�تبط، ام�ی میس�ر است. میک�رشن�س�ن ب�تج�به و محّقق�ن و دانشمن�ان ع�صه

ک�ر روست؛ اّم� آنپیم�دن این مسی� ب� مشک�ت و م�انع زی�دی نی� روبه چه از دش�اری 

ی م�ّفق و ست�دنی در تج�به چن� دهه کسبب�  کهوج�د م�ارس متعّ�دی است  ،ک�ه�می

ک�رب�دی و نه ص�فً� نظ�ی را ی�بی به ادست ،ام� ت�بیت ممکن ت� حّ� ق�بل قب�لی ین دانش 

 س�خته است.

که  ب� معی�ره�  ف�این� تعلیم و ت�بیت تطبیقب� خب�گ�ن ام� تعلیم و ت�بیت پ�شی�ه نیست 

ک�ره�ی عملی متن�سب ب� این مقص� ع�لی و م�ازین مکتب اهل بیت� نی�زمن� ت�لی� س�ز و 

ی�فتن پ�سخ ب�ای مس�ئل مبت� به در می�ان عمل از  ی�بی به چنین دانشی ب�است. دست

ک�می تحّقق می ،گی�ی از مب�حث نظ�یبه�ه ط�یق که فقهی و  ی�ب� و ض�ورت دارد 

ت�ریج ه�ی فک�ی در هم آمی�د ت� بهعملی در متن تعلیم و ت�بیت نی� ب� ت�شه�ی تج�به

ک�رام� ب�ای ایف�ی نقش  ه�ی دینی در مسی� ت�بیت نسلارزشی علمی و مط�بق ب� ک�ره�راه

 ف�اهم آی�.در دنی�ی ام�وز 

ای گ�فته در این زمینه مجم�عهه�ی ص�رتضمن احت�ام به ت�ش ،ب� درک این نی�ز

و همک�ری  ه�ی علمیان�وخته ،ه�بخشی به تج�بهدار س�م�نکه عه�ه گ�ددم شم� میتق�ی

کت�ب ح�ض�  یح�زه فقه و یدو ح�زه گ�وهی از متخّصص�ن مشت�ک ب� تعلیم و ت�بیت است. 

وی�ه به ،ت�بیت دینیتعلیم و ی من�ان و معّلم�ن ع�صهع�قه به تم�می» فقه م�رسه«عن�ان 
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تعلیم و ت�بیت در ت� ب�ای تحلیل مس�ئل  گ�ددتق�یم می ،و پ�ورش آم�زشی ب�رگ خ�ن�اده

 ،به بی�ن دیگ� .م�رسه، به الگ�ی تحلیل فقهی متن�سب ب� این مس�ئل دست ی�بن�

که یک الگ�ی من�سبعه�ه» فقه م�رسه«ی مجم�عه ب�ای تطبیق ف�این�  را دار آن است 

 بیت� ع�ضه نم�ی�.سه ب� فقه اهلس�زی در م�ره�ی تصمیمتعلیم و ت�بیت و شی�ه

ی فقه ب� ح�زه از متخّصص�ن ایعّ�هه�ی ف�اوان نشستح�صل  رو،کت�ب پیِش 

ت�ریج، بهکه است  ی تبیین مس�ئل خ�د م�رسهدر ح�زه تعلیم و ت�بیت متخّصص�ن ام�

ک�ده است کم�ل خ�د را طی  ّی� ه�یی از آق�ی�ن سن�شتهدر ق�لب ه�ی علمی، نشست .م�احل 

ک�رشن�س�ن ت�ّسط  سپس و... تنظیم وعب�الحمی� ابطحی، محّم� ضی�یی، محم�د ج�ه�ی 

گ�وه آق�ی�ن مجتبی اسکن�ری و میثم ت�ّکلی نظ�ات  رؤیت و ب�زبینی ش�متعّ�دی  که از آن 

ک�رشن�سی، بهه�ر داشتاص�حی ق�بل ت�ّجهی اظ عن�ان متن ن�. این مت�ن به هم�اه نظ�ات 

گ�فت و وی ب� اص�اّولّیه در اختی� ک�د.ه�ییح�ت و اف�ودهر نگ�رن�ه ق�ار   ، متن نه�یی را ت�وین 

 ن�.را ب� عه�ه داشت آننه�یتً� آق�ی�ن محّم�حسین ض�د و محّم� روح�نی مسئ�لّیت وی�ایش 

که از است�د ارجمن� حّج�ا�س�مب� خ�د �زم می که ب�  ص�دق المسلمین و دانیم  ف�ئق 

گ�وه و ه�نشستحض�ر در  ه� دار نظ�رت و ه�ایت علمی این نشست، عه�هراهب�ی مب�حث 

ی مط�لع�ت تع�لی و م�ّسسهی� تحت اش�اف علمی ایش�ن س�م�ن ی�فته نان� و این ن�شت�ر ب�ده

دریغ خ�د را مب�ول داشته که ب�ای ت�لی� و نش� این اث�، حم�یت و پشتیب�نی بی» متن«نسل 

کنیم و ب�ای س�ی� که م� را در  است، ق�ردانی  ک�رشن�س�نی  ه� تحّقق این ن�شتهع�ی�ان و 

ک�د  ن�، آرزوی سع�دت و ت�فیق داشته ب�شیم.هم�اهی 

که آن ک�رشن�س�ن  چه در این مکت�ب�ت ع�ضه ش�ه است، ب� دّقت و م�شک�فیروشن است 

کم�ل و غن�ی خ�د را ادامه خ�اه� داد. آم�زش و ت�بیت ک�رشن�س�ن فقه، مسی�   و 

 

 



 

 مهمقّ� 
کن�ر رفتن حج�بگ�امیبه این دنی� پ� ب�ای بن�گی خ�ا انس�ن  ه� از فط�ت و رد و ب� 

گ�ه آن ١.نه�میبین� و در راه بن�گی او ق�م می پ�ستشی ، تنه� او را ش�یستهشن�خت خ�اون�

 ٣بهشت ه�یتو نعم ٢جهّنم ه�یپی�مب�ان و اوصی�ی ایش�ن� از ع�ابهنم�یی اکه به ر

گ�ه  ، عمل به دست�ره�ی او ه�ی�بی به این نعمت، ب�ای ره�یی از آن ع�اب و دستش�دمیآ

 س�زد.میی خ�د را پیشه

در پی مع�فت  ،ه�ی اختی�ر انس�نت�ک محّ�م�ت و عمل به واجب�ت الهی در تم�م ع�صه

پس از مع�فت و و�یت،  بیت� است.تق�د به او و به دنب�ل پ�ی�ش و�یت اهلخ�اون� و اع

که  و می�ان دش�یممحّقق  است، ب� انج�م دادن اعم�ل ص�لحه�ف خلقت انس�ن  بن�گی 

 ٤.کن�تعیین می ن�د خ�اون� را انس�ن ک�امت

گ�ه� مع�فت خ�اون� و اولی�ی الهی  ،ی دیگ�از س�  ش�دحفظ می عمل ص�لح و تق�ا ب�حفظ 

 ٥آورد.و این دو (مع�فت و عمل) ب� هم سع�دت اخ�وی را به دنب�ل می
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نم�ی� و دست�ره�ی این بخش را رص� میبیت� فقه اهل ،ی مع�رف دینیدر ح�زه

ک�یم و روای�ت معصالهی را از �به ک�م خ�اون� در ق�آن   س�زد.�مین� ب�ای م� آشک�ر می�ی 

کن�ن آن را حفظ نم�ده و به که علم�ی وارسته یفقه ی شیعه از عص� حض�ر ائّمه� ت� 

 ان�.دست م� رس�ن�ه

کن�ن بهفقه (به ا گ�شته ت� ه�ی خ�ّص اجتم�عی در ت�ر و پ�د م�قعّیت دلیلین معن�) از 

 ی شیعه تنی�ه ش�ه و ب� ت�بیت ف�زن�ان نی� ت�ثی�گ�ار ب�ده است.زن�گی ج�معه

که در ب�رسی ت�ریخ ب�ای درک  نقش فقه در ت�بیت و ف�هنگ شیعه، ب�ی� ت�ّجه داشت 

 ؛است شیعی�ن ب�دهبیت� بخشی از ه�ّیت اجتم�عی ی عمل به فقه اهلتشّیع، دغ�غه

که سنگ بن�ی فک� شیعی، قب�ل و�یت الهی اهل دانستن  الّط�عهبیت� و مفت�ضچ�ا 

شیعی�ن مع�رف دین را  ش�هدر ط�ل ت�ریخ سبب  ایش�ن از ج�نب خ�اون� است. این عقی�ه

کسی ج� معص�م�نتنه� از ط�یق اهل کت�ب و  �بیت� بگی�ن� و  را �یق و ق�در ب� تفسی� 

 بی�ن احک�م و مع�رف الهی نشن�سن�.

که دین و رفت�ر و ق�اع� عمل یمزن�گی  ایج�معهدر  س�ی� مسلم�ن�نشیعه هم�اه ب�  ک�ده 

والی�ن، به گ�فته است. خ�د را از مص�در رسمی و وابسته به خ�فت می ف�دی و اجتم�عی

در آن مسی�، ان� و داشته دستگ�ه خ�فت م�اجعهق�ضی�ن، ع�لم�ن و مفّس�اِن منس�ب از ج�نب 

. در این می�ن، شیعی�ن ب� اعتق�د ه� ب�ده استآنی ف�هنگ دینی کنن�هیته�امنش� و  خلیفه

بیت� می� به ی�دگی�ی از اهلخ�فت، خ�د را ص�فً� متعّه  به مش�وعّیت ن�اشتن نظ�م

گی�ی زن�گ�نی اجتم�عی نی نسبت به ائّمه�، منش� شکلدانستن� و این ت�ّلی و تعّه� دی

. این ب�فت اجتم�عی شیعی ب� ه استش� در می�ن خ�د و در تع�مل ب� دیگ�ان خ�ّصی

ه خ�فت، در ت�ش ب�د ت� الگ�ی زن�گی خ�د دستگ�ع�لم�ن و مفتی�ن وابسته به گ�دانی از روی

س�زگ�ر س�زد و در عین ح�ل از  -ک�دن�تعیین می راه� ائّمه� آن که-را ب� م�زه� و ح�ود الهی 

� نش�د.ج�گه  ی ارتب�ط�ت بین مسلم�ن�ن خ�ر
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ی زن�گی ب� م�زه�ی رفت�ری شیعی ی�هشگی�ی ن�عی م�اری شیعی�ن، شکلی و�یتثم�ه

گ�ه به ب�د ی بی�ونی نم�د ن�اشت؛ اّم� در می�ن خ�د خفق�ن م�ج�د، در ج�معه خ�ط�که البّته 

ع زن�گی ب� ب�فت عم�می ج�معشیعی�ن واضح و آشک�ر ب�د. ا مت�ّث� از نظ�م خ�فت  که هین ن�

که بهی�ن بهداشت. ب�ای نم�نه شیع و تع�مل ب�د، تم�ی� ای خ�ص گ�نهت�ریج آم�خته ب�دن� 

بیت� روزه بگی�ن�؛ در تقسیم �ن� و نم�ز را متف�وت بخ�انن� و ب� اس�س احک�م اهلوض� بگی

ک�دن� و حّج خ�د را ب� اس�س ق�اع� خ�ّص ارث از ق�انین م�س�م قض�ت تبعّیت نمی

ک�دن� و ک�دن�؛ مع�م�ت خ�د را نی� طبق دست�ر ایش�ن تنظیم میبیت� ب�گ�ار میاهل

اس�س دست�ر ک�دن�؛ ازدواج و ط�ق را ب� می �ام�می محض� هروانخمس م�ل خ�یش را 

و دفن ام�ات خ�یش را نی� ب� الگ�ی م�رد نظ� ام�م�ن� انج�م  گ�فتایش�ن ص�رت می

ه�ی زن�گی و عب�دات خ�د را ب� ی از رفت�ره� و شی�هامجم�عهکه دادن�. خ�صه آنمی

 �م�ن داده ب�دن�.بیت� و نه نظ�م خ�فت، سدست�ره�ی اهل

که بسی�ری از دست�ره� و سف�رشی مهم نش�ن مینکتهت�ّجه به این  ه�ی ده� 

ب�د و اصل اصیل و بنی�دین  ه� را شکل دادهه�ّیت دینی آن ،بیت� در زن�گی شیعی�ناهل

ع، میه� نش�ن�ه ب�درا در ج�ن آن بیت�و�یت الهی اهل ت�ان تجّلی عملی . در مجم�

که عمل به فقِه اهلرا در عمل به فقه اهل و�یت ک�د؛ چ�ا   �بیتبیت� مش�ه�ه 

گ�ر ت�ریخب�رزت�ین پی�ن� عملی شیعی�ن ب�   ب�ده است. ام�م�ن در 

این پی�ن� مستحکم، شب و روز، در سف� و حض� و در خ�نه و ب�زار، هم�اره شیعی�ن را از 

ب� این اس�س، ف�هنگ و ت�بیت شیعی  .س�ختیدیگ�ان مجه�تی شبیه و در م�اردی متم�ی� از 

گی�ی ه�ّیت ت�ریخی بیت� آمیخته ش� و این ام�، سهم ف�اوانی در شکلک�مً� ب� فقه اهل

ک�د.تش�به و شیعه و   تم�ی� اجتم�عی شیعی�ن از دیگ�ان ایف� 

ی تشّیع ج�معهنگ�هی به ش�ایط ام�وز خ�د و  ب� این ت�ّجه ت�ریخی، من�سب است

گ�شتهبین�ازیم. آن این ه�ّیت رفت�ری و عملی را ب�ای شیعه به ارمغ�ن آورد،  انتق�ل چه در 

که در پی�ن� ب� نه�د علم و فق�هت به ت�بیت نسل بع� شیعه پ�داخت و  چ�ن نه�د خ�ن�اده ب�د 

گشته ب�د،فت�ری در آنکه این ه�ّیت ر ب�د ایگ�نهبهوال�ین ت�بیت  گ�ه  ه� نه�دینه  ن�خ�دآ
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گ�چه هن�ز نقش گی�ی این ه�ّیت در ف�زن�ان خ�د ق�م میر راست�ی شکلد کن�ن  نه�دن�. ا

ت�ین و ش�ی� گست�ده ،در دوران فعلی گم�نبیب�یل است، اّم� خ�ن�اده در ت�بیت ف�زن�ان بی

 است.» م�رسه« � از خ�ن�ادهبعدر ام� ت�بیت ت�ین نه�د اث�گ�ار مهم

کن�ن نه�د م�رسه رسم�ً  س�ایی ت آم�زش نسل بع� را ب� عه�ه داشته و سهم بهمسئ�لّی  ا

گ�چه هن�ددر ت�بیت ف�زن�ان شیعی دار ک�ده. خ�ن�اده  ، اّم� ز بنی�ن و اص�لت خ�د را حفظ 

ه�ی اجتم�عی و در ب�خی محیط گ�فتهم�ن س�مت آن را نش�نه ه�ی آخ�الّ� ط�ف�ن فتنه

ت� ش�ه ه در ت�بیت نسل بع� بیشسهم م�رس کهرا سست نم�ده  خ�ن�اده بنی�ن چن�ن ،شیعه

 است.

گ�شت میاز آن ع چه  گ� را بهت� شن�خت. » فقِه م�رسه«ت�ان اهّمّیت م�ض� تعلیم و ا

ت�ان� رس�لت ت�ریخی خ�د را نمی ییبیت� نب�ش�، از س�هم�اه و عجین ب� فقِه اهل ،ت�بیت

� است، آن که ت�بیتش م�رد اهتم�م ش� کن� و نسلی را  کهادا  اولی�ی دین  م�رد رض�یت گ�نه 

و اعم�ل اولی�ی  ه�ممکن است فّع�لّیت ،ی حض�ر در ج�معه س�زد و از س�ی دیگ�آم�دهب�ش�، 

 بن�گیکه هم�ن  حی�ت از خ�ف ه�فجهت در ن�خ�استه آم�زان ن و دانشم�رسه، معّلم�

ک�ر در م�رسه بسی�ر وا�  که ممکن است ه�ف از  گی�د. ف�ام�ش نش�د  پیشگ�ه الهی است، ق�ار 

که از و م�رد رض�یت خ�اون� متع�ل ب�ش�؛ اّم� دست ی�بی به این ه�ف تنه� زم�نی ممکن است 

گ� چنین � از و روش ه�نب�ش�، راه راه م�رد رض�ی خ�اون� متع�ل انج�م پ�ی�د و ا ه�ی خ�ر

�، دانش�رچ�ب چ  س�زد.آم�ز و مت�ّبی را از آن ه�ف مق�س دور میدست�ره�ی ش�

که   ،به نسل مت�ّین دارن�را ی ت�بیت دینی و آم�زش عل�م ن�ین دغ�غهاز این رو م�ارسی 

بیت� و درک من�سب�ِت فقه و ج�نبه به فقِه اهلت�انن� ب�ون ت�ّجه جّ�ی و همهنمی

از ت�بیت دینی و آم�زش  بخشی رض�یتشیعه، به سطح م�رسه در ت�بیت و آم�زش ف�زن�ان

که فقیِه آشن�عل�م ن�ین به نسل مت�ّین دست ی�بن�. تج�به نش�ن داده است  ب�  در م�ارسی 

ی م�رسه سهیم ب�ده، نت�یج بسی�ر متف�وتی ادارهس�زانه و م�ّب�انه در ام� تعلیم و ت�بیت، دل

� کیفّیت رفت�راز جهت  ح�صل ه�ی م�رسه �اع�ت ج�انب ش�عی در فّع�لّیتحصی�ن و مالتّ ف�ر

 است. ش�ه
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ک�ری ی همکه در پ�ت�است ت�شی ب�ای پ�سخ به این نی�ز  »فقه م�رسه« یمجم�عه

و ب�خی از  ایم�رسهی تعلیم و ت�بیت دینی ع�صهتج�به در مشت�ک و مستمّ� م�ّبی�ن دارای 

م�ی�ان م�ارس و م�ّبی�ن  ،ّسس�نفض�ی ح�زوی پ�ی� آم�ه است و ه�ف آن، جلب ت�ّجه م�

ک� آم�زشی و ت�بیتی به  که ب� اهّمّیت م�ا این ام� خطی� است. در این ن�شت�ر سعی ب� این ب�ده 

ک�رب�دی و ب� اس�س نی�زه�ی م�ج�د در م�ارس، مط�لبی در زمینه به » فقه م�رسه«ی نگ�هی 

گ�دد.ج�معه  ی آم�زشی و ت�بیتی ع�ضه 

 گفت�ر است:ی ح�ض� ش�مل پنج مجم�عه

 . چیستی و ض�ورت فقه م�رسه۱

گفت�ر ابت�ا م ای را روشن س�خته، سپس م�اد م�رسه ی م�رد نظ� از فقه و فق�هت�نعدر این 

ک�ده» فقه م�رسه«خ�یش را از  ب از ی م�ّک ارشتهمی�ن مب�حثگی�ی ایم و ل�وم شکلبی�ن 

ک�ر آم�زشی فقه و مب�حث ت�بیتی و آم�زشی را ت�ضیح داده ایم. در ادامه به اهّمّیت و ض�ورت 

ت�ین مب�حث یکی از مهمکه » ایاصل فّع�لّیت م�رسه«ایم ت� هم پ�داخته م�رسهو ت�بیتی در 

 .ی�ب�وض�ح  ت�بیشب�رسی ش�ه ب�ش� و هم ض�ورت فقه م�رسه فقه  نگ�هاز فقه م�رسه است، 

گفت�ر (چنین در ضمیمههم � ) به تفصیل نم�نه س�ال۱ ی�ستپی این  که  ش�هه�یی مط�

 س�زد.ه�ی مختلف م�رسه را آشک�ر میه� و فّع�لّیتبخش درت�ّجه فقهی  به نی�ز

 شن�سی فقهی در م�رسه. م�ض�ع۲

که ب� اس�س نظ�م م�س�م طبقهگفت�ر دوم عه�ه بن�ی م�ض�ع�ت در فقه، دار این است 

کن� و احک�مب کهه فض�ی م�رسه ت�ّجه  در م�رسه و  ،ذیل این عن�وین و م�ض�ع�ت ی را 

ه�یی در بی�ن نم�ی� و ت� حّ� امک�ن مث�ل ،ت� م�رد ابت�ستای بیشه�ی م�رسهفّع�لّیت

� س�زد ت� نش�ن ده� اب�اب فقهاین ک�رب�د دارد؛ بن�ب�این در محیط م�رسه  ی بسی�ریب�ره مط�

ک�رشن ه�ی من�سبی ببینن� و �س�ن و م�ی�ان م�ارس در این زمینه آم�زش�زم است 

کنن� ت� بت�انن� ه�ه�ی ذهنی بیشمه�رت کسب  ت�، محیط خ�د را ب� ت� و دقیقچه بیش ت�ی 

� مقّ�س تطبیق دهن�.  ح�ود ش�
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 مس�ئل م�رسه . تحلیل فقهِی ۳

که  گفت�ر، الگ� و ف�این�ی طّ�احی و ارائه ش�ه  م�ب�ط  آن احک�م ش�عی از ب� استف�دهدر این 

 درستیبه آم�زان و اولی�ی ایش�ن، دانشم�رسه نمسئ��ای از ج�نب ه�ی م�رسهفّع�لّیت به

عاز آن جهت دانسته ش�د. این ف�این�  که از م�ض� ضمن ب�رسی  یگ�هشن�سی فقهی ج�است 

ه� و ّقتش�د دسبب می و این ش�یمم�اجه میاحک�م  ت�احم ای ب�م�رسه یمس�ئل پیچی�ه

ک�رشن�سی تعلیم و ت�بیت، ب�ای ی فقهی و نی� از ن�حیهت�ی از ن�حیهه�ی بیشب�رسی ی 

 ی ش�عی اعم�ل ش�د.تشخیص وظیفه

 مس�ئل م�رسه ه�ی تحلیل فقهِی . نم�نه۴

گفت�ر، ب�ای تسهیل فهم م�ل و ف�این� تحلیل فقهی، نم�نه ه�یی از مس�ئل در این 

� و ب�اس�س این الگ�، تحلیل و ب�رسی م�رسه که ش�ه استای مط� . ت�ش ب� این ب�ده 

 ه�ی عملی ب�ش�.ج�ری در م�ارس و مبتنی ب� تج�به ه�یتب�گ�فته از واقعیّ  ه�نم�نه

 رسه. الگ�ی اج�ایی فقه مس�ئل م�۵

گفت�ر، به ابع�د اج�ا گفت�ر دوم گی�ی و انج�م ف�این� ارائهیی پیدر این  ش�ه در 

که تحّقق م�لی تحلیلی در یکپ�داخته ت�بیتی نی�زمن� -محیط آم�زشی ایم. روشن است 

ک�د. ب�رسی الگ�ی اج�ای این نظ�م در محیط س�زو که بت�ان به آن عمل  ک�ره�یی است 

گفت�ر پ�ی�نی است. م�رسه ب� اس�س تج�رب م�ارس ع   پیشت�ز در این زمینه م�ض�

 دهیم:ب� ذک� دو نکته مقّ�مه را پ�ی�ن می

که . ۱ بی�ن در پ�ورقی را ه� آن نش�نی و م�خ�احک�م ذک� ش�ه مط�بق ب� نظ�اتی است 

و ل�ومً� مط�بق تم�م نظ�ات م�ج�د بین فقه� نب�ده و �زم است نظ�ات  ١یماهدک�

کتب فقهی ایش�ن ی� ب� س�ال از ایش�ن به ی دیگ�فقه�  آورد.دسترا از 

اف�اره�ی م�ک� در نقل ق�یب به اّتف�ق آی�ت، روای�ت و مت�ن فقهی ع�بی از ن�م. ۲

                                                                            
که ارج�ع به ١ ک» محّشی)ت�ضیح المس�ئل م�اجع («. دّقت ش�د  ه نظ�ش�ن در واقع ارج�ع به نظ�ات فقه�یی است 

گ�ه ارج�ع�ت متعّ�د به این  ت�ضیح در متن و ح�شیه آم�ه است. ل�ا در یک م�ض�� ب�ای بی�ن اخت�ف فت�اه� 
 داده ش�ه است. المس�ئل
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ک�مپی�ت�ی ک�ده عل�م اس�می تحقیق�ت  چنین ب�ای ب�زگ�دان ایم. همن�ر استف�ده 

اف�اره�، البّته پس از ه�ی م�ج�د در این ن�مف�رسی بسی�ری از نص�ص، از ت�جمه

 ایم.اعم�ل اص�ح�ت و وی�ایش مت�ن، به�ه ب�ده
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غ۲-۱  ۸۷ ................................................................... . بل�

غ. نش�نه۲-۱-۱  ۸۸ ....................................................ه�ی بل�

غ۲-۱-۲ ک�دک ب� بل�  ۸۹ .............................................. . اّدع�ی 

غ و رش�۲-۱-۳  ۹۰ ...................... . ممن�عّیت تصّ�ف در ام�ال، قبل از بل�

 ۹۱ ..................................................... . آث�ر ممن�عّیت تصّ�ف۲-۱-۳-۱

 ۹۲ ................................................... . مع�م�ت صحیح طفل۲-۱-۳-۲

ک�دک۲-۱-۳-۳  ۹۷ .................................. . تکلیف ب�ای دیگ�ان در پی بل�غ 



  | فقه م�رسه ۶۴۶

 ۹۸ ....................................................... . معن� و مفه�م رش�۲-۱-۳-۴

 ۹۸ ................................................ . معن� و مفه�م تمیی�۲-۱-۴

 ۱۰۰ .................................................................. . و�یت۲-۲

ک�دک۲-۲-۱  ۱۰۱ ................................................. . ولّی ش�عی 

ک�دک ت�ّسط ولّی ش�عی۲-۲-۲  ۱۰۴ .................................... . تنبیه 

 ۱۰۶ ............................................... و�یت ش�ه� ب� همس�۲-۲-۳

 ۱۰۶ ............................................................... . مع�م�ت۲-۳

 ۱۰۷ ...................................... . م�هّیت فقهی ملکّیت م�رسه۲-۳-۱

 ۱۰۷ ....................................................... . م�لکّیت خص�صی۲-۳-۱-۱

 ۱۰۸ .................................................................... . وقف۲-۳-۱-۲

 ۱۰۹ .................................................... ی ب�ای جهت. ص�قه۲-۳-۱-۳

 ۱۱۲ .......................................................... . م�لکّیت دولتی۲-۳-۱-۴

 ۱۱۵ ............................................... . ق�ارداده�ی م�رسه۲-۳-۲

 ۱۱۵ .................................................................... . اج�ره۲-۳-۲-۱

 ۱۲۶ .................................................................. . ُجع�له۲-۳-۲-۲

 ۱۲۹ .................................................................. . صلح۲-۳-۲-۳

 ۱۳۱ ................................. استحق�ق اج�ةالمثل ب�ون عق� صحیح. ۲-۳-۲-۴

 ۱۳۴ ...................................................... . ش�ایط ضمن عق�۲-۳-۲-۵

 ۱۳۸ .................................. واجب�ت -. احک�م تکلیفی م�تبط ب� م�رسه ۳

 ۱۳۹ ............................................ . ام� به مع�وف و نهی از منک�۳-۱



 ۶۴۷|  فهست تفصیلی

 

 ۱۳۹ ............................................. . تع�یف مع�وف و منک�۳-۱-۱

 ۱۴۱ ......................... . ش�ایط وج�ب ام� به مع�وف و نهی از منک�۳-۱-۲

 ۱۴۱ ................................................... . علم به مع�وف و منک�۳-۱-۲-۱

 ۱۴۳............................................................ . احتم�ل ت�ثی�۳-۱-۲-۲

گن�ه۳-۱-۲-۳  ۱۵۲ ............................................................ . اص�ار ب� 

 ۱۵۴ ............................... . تنّج� حکم در حّق شخص م�رد ام� و نهی۳-۱-۲-۴

 ۱۵۹ ......................................................... . ن�اشتن مفس�ه۳-۱-۲-۵

 ۱۶۱ ............... . الت�ام به مع�وف و ت�ک منک�، ش�ط واجب ی� ش�ط وج�ب۳-۱-۲-۶

 ۱۶۳ ............................... . م�اتب ام� به مع�وف و نهی از منک�۳-۱-۳

ک�اهت از ت�ک مع�وف و ارتک�ب منک�۳-۱-۳-۱  ۱۶۴...................... . اظه�ر ان�ج�ر و 

 ۱۶۵ ......................................................... . ام� و نهی زب�نی۳-۱-۳-۲

 ۱۶۵ ............................................................ . ت�ّسل به زور۳-۱-۳-۳

 ۱۶۸ ....................................................... ام� به ت�به .۳-۱-۴

ک�دک�ن۳-۱-۵  ۱۶۹ ..................................... . تم�ین عب�دات ب�ای 

کف�یی ام� به مع�وف و نهی از منک�۳-۱-۶  ۱۷۰ ................. . وج�ب عینی ی� 

 ۱۷۴ .......................................................... . ارش�د ج�هل۳-۲

 ۱۷۴ ........................................ ج�هل در م�ض�ع�ت . ارش�د۳-۲-۱

 ۱۷۶ ............................................ . ارش�د ج�هل در احک�م۳-۲-۲

 ۱۷۹ ..................................................... . پ�شش و حج�ب۳-۳

 ۱۸۰ ...................................................... پ�شش زن�ن. ۳-۳-۱



  | فقه م�رسه ۶۴۸

 ۱۸۴ ................................................... . پ�شش م�دان۳-۳-۲

 ۱۸۶ ................................. . ش�ایط مشت�ک پ�شش زن و م�د۳-۳-۳

 ۱۸۷ ................................................. . م�ل پی�ا ش�ه (ُلَقطه)۳-۴

 ۱۸۸ ................................................. . م�ل ب�ون نش�ن۳-۴-۱

 ۱۸۸ .................................................... دار. م�ل نش�ن۳-۴-۲

 ۱۹۰ .......................................................... ی اع�ننح�ه .۳-۴-۲-۱

 ۱۹۱ ....................................................... . ش�ط تح�یل م�ل۳-۴-۲-۲

ک�دک ن�ب�لغ۳-۴-۳  ۱۹۱ ................................. . م�ل پی�ا ش�ه ت�ّسط 

 ۱۹۲ ............................................. . م�ل مجه�ل الم�لک۳-۴-۴

 ۱۹۴ ..................................................... . م�ل اع�اضی۳-۴-۵

 ۱۹۵ .............. در ارتب�ط ب� دیگ�انمحّ�م�ت  -. احک�م تکلیفی م�تبط ب� م�رسه ۴

گم۴-۱  ۱۹۵ ......................................................... راه س�ختن. 

کمک به معصیت۴-۲  . ..................................................... ۱۹۷ 

 ۱۹۹ .............................................. . به ح�ام ان�اختن دیگ�ان۴-۳

 ۱۹۹ ................................................................. . دروغ۴-۴

 ۲۰۱ ............................................................ . مب�لغه۴-۴-۱

 ۲۰۱ ............................................................. . ت�ریه۴-۴-۲

 ۲۰۲ ................................................. . م�ارد ج�از دروغ۴-۴-۳

 ۲۰۲ ............................................. . اص�ح بین دو ی� چن� م�من۴-۴-۲-۱

 ۲۰۲ ....................................................... . جل�گی�ی از ض�ر۴-۴-۲-۲



 ۶۴۹|  فهست تفصیلی

 

گن�ه�ن م�تبط ب� دروغ۴-۴-۴  . ........................................... ۲۰۳ 

ک�ب ب� خ�ا۴-۴-۴-۱  . ............................................................ ۲۰۳ 

 ۲۰۳ ................................................ . ق�ل ب�ون علم و حّجت۴-۴-۴-۲

 ۲۰۴ ...................................... ق�ل مخ�لف اعتق�د اّم� مط�بق واقع۴-۴-۴-۳

 ۲۰۴ ..................................................... . ع�م وف�ی به عه�۴-۴-۴-۳

 ۲۰۵ ................................................................ . غصب۴-۵

 ۲۰۶ ...................................... ص�ر مختلف م�ل غصب ش�ه۴-۵-۱

 ۲۰۷ .................................... . حکم تکلیفی و وضعی غصب۴-۵-۲

 ۲۰۸ ...................................... . ع�ض در م�ل قیمی و مثلی۴-۵-۳

 ۲۱۰ ......................................... ی ب�طل. ضم�ن در مع�مله۴-۵-۴

 ۲۱۰ .................................. . ضم�نت در ص�رت معی�ب ش�ن۴-۵-۵

 ۲۱۱ .................................. . تف�وت قیمت ب� وج�د بق�ی عین۴-۵-۶

 ۲۱۱ ..................................... ش�ه. ضم�ن من�فع م�ل غصب۴-۵-۷

که می۴-۵-۸ کسی   ۲۱۲........... دانیم ب�هک�ر نیست. ع�م ج�از قب�ل م�ل از 

 ۲۱۳ ................................... . وج�د حکم وضعی ب�ای ن�ب�لغ۴-۵-۹

 ۲۱۳ ........................... . از بین ب�دن م�ل دیگ�ی ب�ون غصب۴-۵-۱۰

 ۲۱۵.............. . ح�ل نم�دن ع�ض و خس�رت در م�رد ام�ال م�رسه۴-۵-۱۱

 ۲۱۶ ................................................................. . تقّلب۴-۶

 ۲۱۷ ......................................................... . عق�ق وال�ین۴-۷



  | فقه م�رسه ۶۵۰

 ۲۲۱ .................................................................. . ِقم�ر۴-۸

 ۲۲۵ .............................................. داری آ�ت قم�ر. نگه۴-۸-۱

 ۲۲۷ ............... محّ�م�ت در ارتب�ط ب� م�من -احک�م تکلیفی م�تبط ب� م�رسه  .۵

 ۲۲۸ ................................................................. . غیبت۵-۱

 ۲۳۲ ............................................ . مفه�م و معن�ی غیبت۵-۱-۱

 ۲۳۳ ...................................................................... . ذک�۵-۱-۱-۱

 ۲۳۵ ................................................................... . عیب۵-۱-۱-۲

 ۲۳۸ ................................................................... . م�من۵-۱-۱-۳

 ۲۳۹ ................................................................... . غی�ب۵-۱-۱-۴

 ۲۳۹ ...................................................... . مخفی ب�دن عیب۵-۱-۱-۵

 ۲۴۱ ................................................... ش�ن�ه. ن�راحتی غیبت۵-۱-۱-۶

کّف�ره۵-۱-۲  ۲۴۲ ................................................... ی غیبت. 

 ۲۴۲ .................................................................... . ت�به۵-۱-۲-۱

 ۲۴۳ ........................................................ . ح�لّیت طلبی�ن۵-۱-۲-۲

 ۲۴۳ .............................................. . طلب آم�زش ب�ای ُمغت�ب۵-۱-۲-۳

 ۲۴۴ .................................................. . مجّ�زات غیبت۵-۱-۳

 ۲۴۴ ........................................................ . متج�ه� به فسق۵-۱-۳-۱

 ۲۴۶ ................................................... . غیبِت مظل�م از ظ�لم۵-۱-۳-۲

 ۲۴۷ ............................................................ . ُنصح م�من۵-۱-۳-۳

گن�ه۵-۱-۳-۴ گن�ه. ب�زداشتن   ۲۴۹ ................................................ ک�ر از 



 ۶۵۱|  فهست تفصیلی

 
 ۲۵۰ ........................................................ . خ�ف ب�ای دین۵-۱-۳-۵

 ۲۵۱ ............................................................... . نق� علمی۵-۱-۳-۶

 ۲۵۱..................................................... استم�ع غیبت. ۵-۱-۴

 ۲۵۴ ........................................................ . تهمت و بهت�ن۵-۲

 ۲۵۶ ................................................................ . َنمیمه۵-۳

 ۲۵۸ .................................................................. . لعن۵-۴

 ۲۵۸ .......................................................... . دشن�م دادن۵-۵

 ۲۵۹ ................................. ر ب�دن الف�ظ رکیک (فحش)ک�. به۵-۵-۱

ل۵-۶  ۲۵۹ ........................................................ . اه�نت و ِاذ�

 ۲۶۱ ..................................................... . آزار و اذّیت م�من۵-۷

 ۲۶۳ ....................................................... . تنبیه ب�نی۵-۷-۱

 ۲۶۵ ........................................................ . ت�س�ن�ن۵-۷-۲

 ۲۶۶ .............................................................. . تجّسس۵-۸

 ۲۶۸ ............................................................ . افش�ی س�۵-۹

 ۲۶۸ ............................ دیگ� محّ�م�ت -. احک�م تکلیفی م�تبط ب� م�رسه ۶

 ۲۶۸ ............................... . از دست دادن دین در اث� سف� ی� سک�نت۶-۱

 ۲۷۰ ......................................................... . غن� و م�سیقی۶-۲

 ۲۷۱ ............................................. . تع�یف غن� و م�سیقی۶-۲-۱

 ۲۷۱ ................................... . خ�ان�ن غن� و ن�اختن م�سیقی۶-۲-۲



  | فقه م�رسه ۶۵۲

گ�ش دادن به غن� و م�سیقی۶-۲-۳  . .................................... ۲۷۲ 

 ۲۷۴ .................................. . حض�ر در مجلس غن� و م�سیقی۶-۲-۴

 ۲۷۹ ................................................................. . رقص۶-۳

کف زدن۶-۴  . ............................................................. ۲۸۱ 

 ۲۸۱ .............................................................. نگ�ه ح�ام۶-۵

 ۲۸۳ ......................................... ّیت م�ده� در نگ�ه. مح�ود۶-۵-۱

 ۲۸۴ ......................................... ه� در نگ�ه. مح�ودّیت زن۶-۵-۲

 ۲۸۴ ........................ ه�ی مشت�ک زن و م�د در نگ�ه. مح�ودّیت۶-۵-۳

گفت۶-۵-۴  ۲۸۵ ....................................... وگ�ی زن و م�د. ح�یم 

 ۲۸۷ ................................................. . اخت�ط زن و م�د۶-۵-۵

 ۲۸۸ .................................................... . لمس ن�مح�م۶-۵-۶

 ۲۸۸ ...........................................................من�. است۶-۵-۷

کشی�ن تص�ی�۶-۶  ۲۸۹ ..................................... . س�ختن مجّسمه و 

 ۲۹۲ ........................................... . ت�ّک� در م�رد دیگ� محّ�م�ت۶-۷

 ۲۹۵ .......................................... گفت�ر س�م: تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه

 ۲۹۷ ...................................................... . ف�این� تقلی� در م�رسه۱

ک�ره�ی رع�یت ج�نب فقه در م�رسه۱-۱  ۲۹۹ ........................ . ب�خی س�ز و 

کتف� به دین۱-۱-۱  ۲۹۹ ...................................... دار ب�دن م�ّبی�ن. ا

 ۲۹۹ ................. ه�ی م�ارس اس�می. نقص ب�رسی فقهی در ب�خی فّع�لّیت۱-۱-۱-۱

 ۳۰۲ .................... دار. نقص ب�رسی فقهی در ب�خی نظ�ه�ی م�ّبی�ن دین۱-۱-۱-۲



 ۶۵۳|  فهست تفصیلی

 

 ۳۰۷ .................. . پ�سش مستقیم از م�اجع تقلی� ی� نم�ین�گ�ن آن�ن۱-۱-۲

کف�یت عمل به احتی�ط۱-۱-۳  . ........................................... ۳۱۴ 

 ۳۱۶ ..................... ایه�ی م�رسهی تقلی� در احک�ِم فّع�لّیت. مح�وده۱-۲

ع و مص�اق۱-۲-۱  ۳۱۷ .......................................... . حکم، م�ض�

 ۳۲۰ ................................................... . ت�احم و حکم ث�ن�ی۱-۳

 ۳۲۳ ......................................... لگ�ی تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه. ا۲

 ۳۲۴ ......................... ایی م�رسهی نخست: شن�خت مسئله. م�حله۲-۱

 ۳۲۸ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۲-۲

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۲-۳

 ۳۳۰ .........................................................................احتم�لی

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۲-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۳۳۸ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۳۴۱ ............... آوردن حکم ث�ن�ی ب�ای ت�احمدستی پنجم: به. م�حله۲-۵

ک ت�جیح هن۲-۵-۱ ع ت�احم. م�  ۳۴۳ .................................. گ�م وق�

 ۳۴۶ ....................................... . روش استفت� از م�اجع تقلی�۲-۵-۲

ایی م�رسهی ششم: ب�رسی تحّقق ش�ایط حکم ث�ن�ی در مسئله. م�حله۲-۶

 ................................................................................. ۳۵۱ 

 ۳۵۲ .......... ایم�رسهی ی عمل در مسئلهی هفتم: ط�احی نح�ه. م�حله۲-۷

 ۳۵۳ .................................................... بن�ی م�احل. جمع۲-۸

 ۳۵۶ ........................... . نم�دار م�احل الگ�ی تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه۳



  | فقه م�رسه ۶۵۴

 ۳۵۷ ............................. ه�ی تحلیل فقهی مس�ئل م�رسهگفت�ر چه�رم: نم�نه

 ۳۶۰ ............................................................. . ت�سیس م�رسه۱

 ۳۶۰ ............................. ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۱-۱

 ۳۶۱ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۱-۲

 ۳۶۱ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۱-۲-۱

 ۳۶۲ .............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۱-۲-۲

 ۳۶۲ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۱-۲-۳

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۱-۳

 ۳۶۵ ......................................................................... احتم�لی

 ۳۶۶............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۱-۳-۱

 ۳۶۷.................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۱-۳-۲

 ۳۶۷........... �احم بین احک�م م�ض�ع�ِت مقتضی و م�ض�ع�ت م�نع. ت۱-۳-۳

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۱-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۳۶۸................................................................ پی�م�ه�ی منفی

ک�ه درب�ره۲  ۳۷۱ .................................. آم�زان (ی� معّلم�ن)ی دانش. م�ا

 ۳۷۱ ............................. ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۲-۱

ک�ه درب�ره۲-۱-۱  ۳۷۱ ..................................... آم�زانی دانش. م�ا

ک�ه درب�ره۲-۱-۲  ۳۷۴ .......................................... ی معّلم�ن. م�ا

 ۳۷۵ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۲-۲

 ۳۷۶....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۲-۲-۱



 ۶۵۵|  فهست تفصیلی

 

 ۳۷۷ ............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۲-۲-۲

 ۳۷۷ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۲-۲-۳

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۲-۳

 ۳۷۸ .........................................................................احتم�لی

 ۳۷۸ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۲-۳-۱

 ۳۸۱ .................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۲-۳-۲

 ۳۸۱ ............................ . ت�احم بین م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع۲-۳-۳

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۲-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۳۸۱ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۳۸۴ .................. آوردن حکم ث�ن�ی در ت�احمدستی پنجم: به. م�حله۲-۵

 ۳۸۴ .................................. و خی�خ�اهی جهت نصح. ج�از به۲-۵-۱

 ۳۸۵ ....... آم�ز از ارتک�ب ح�ام ی� ت�ک واجبجهت حفظ دانش. ج�از به۲-۵-۲

 ۳۸۶ آم�زان از انح�اف و فّع�لّیت م�رسهجهت حفظ دیگ� دانش. ج�از به۲-۵-۳

 ۳۸۶ ..................... ی ششم: ب�رسی تحّقق ش�ایط حکم ث�ن�ی. م�حله۲-۶

 ۳۸۷ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۲-۷

 ۳۹۰ ............................................... . استف�ده از م�سیقی در م�رسه۳

 ۳۹۰ ............................ ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۳-۱

 ۳۹۰ ............................................................. مقّ�مه۳-۱-۱

 ۳۹۲ ......................................... �ی مختلف بحثه. دامنه۳-۱-۲

 ۳۹۳ ............... . ال�ام�ت محتمل ب�ای استف�ده از م�سیقی در م�رسه۳-۱-۳



  | فقه م�رسه ۶۵۶

 ۳۹۴ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۳-۲

 ۳۹۴ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۳-۲-۱

 ۳۹۶ ............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۳-۲-۲

 ۳۹۶ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۳-۲-۳

 ۳۹۷............................ . پی�م�ه�ی عمل به ال�ام استف�ده از م�سیقی۳-۲-۳-۱

 ۳۹۷.............................. . پی�م�ه�ی عمل نک�دن به ال�ام ی� ت�صیه۳-۲-۳-۲

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۳-۳

 ۳۹۸ ......................................................................... احتم�لی

 ۳۹۸ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۳-۳-۱

 ۴۰۰ .................................................... م�ض�ع�ت م�نع۳-۳-۲

 ۴۰۲ ............................ . ت�احم بین م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع۳-۳-۳

ک�ستن حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۳-۴ ت و 

 ۴۰۲ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۴۰۵ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۳-۵

 ۴۰۶ ............................... ی عمله�یی در م�رد نح�ه. ت�صیه۳-۵-۱

 ۴۰۷ .................. گ�اری در یکی از م�ارسی عملی سی�ست. نم�نه۳-۵-۲

 ۴۰۷ ............................. ه�ی ن�ظ� به م�سیقی در م�رسه. چه�رچ�ب۳-۵-۲-۱

 ۴۰۸ ....................................... ه� در م�اجهه ب� م�سیقی. سی�ست۳-۵-۲-۲

 ۴۰۹ .......................................... ک�ره�ی عملّی�تی و اج�ایی. راه۳-۵-۲-۳

 ۴۱۲ .................................. . استف�ده از معّلم م�د در دبی�ست�ن دخت�انه۴



 ۶۵۷|  فهست تفصیلی

 

 ۴۱۲ ............................ ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۴-۱

 ۴۱۲ ..... ب� مسئله ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط. م�حله۴-۲

 ۴۱۲ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۴-۲-۱

 ۴۱۳ ............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۴-۲-۲

 ۴۱۴ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۴-۲-۳

 ۴۱۴ ........................ . پی�م�ه�ی عمل نک�دن به ال�ام حض�ر معّلم م�د۴-۲-۳-۱

 ۴۱۷............................... . پی�م�ه�ی عمل به ال�ام حض�ر معّلم م�د۴-۲-۳-۲

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۴-۳

 ۴۱۹ .........................................................................احتم�لی

 ۴۱۹ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۴-۳-۱

 ۴۱۹ ................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۴-۳-۲

 ۴۲۰ ............................ . ت�احم بین م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع۴-۳-۳

ک�ستن حّل م�ض�عی ب�ای رفع ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۴-۴ ت�احم�ت و 

 ۴۲۰ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۴۲۳ .................. آوردن حکم ث�ن�ی در ت�احمدستی پنجم: به. م�حله۴-۵

 ۴۲۳ ...................................... ی س�ا�ت ب�ای استفت�. تهّیه۴-۵-۱

 ۴۲۳ ............................. . پ�سخ فقیه به س�ا�ت و حکم ث�ن�ی۴-۵-۲

 ۴۲۴ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۴-۶

 ۴۲۵ ......................................... آم�زان. ب�زرسی ل�ازم شخصی دانش۵

 ۴۲۵ ............................ ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۵-۱



  | فقه م�رسه ۶۵۸

 ۴۲۶ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۵-۲

 ۴۲۶ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۵-۲-۱

 ۴۲۷ .............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۵-۲-۲

 ۴۲۷ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۵-۲-۲

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۵-۳

 ۴۲۸ ......................................................................... احتم�لی

 ۴۲۸ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۵-۳-۱

 ۴۲۹ .................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۵-۳-۲

 ۴۲۹ .............................. . ت�احم بین م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع۵-۳-۳

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۵-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۴۲۹ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

ک�ام از آنه�ی م�ض�عی پیشنه�دی و حل. راه۵-۴-۱  ۴۳۰ ......... ه�م�انع ه� 

 ۴۳۳ .................. آوردن حکم ث�ن�ی در ت�احمدستی پنجم: به. م�حله۵-۵

 ۴۳۳ ...................................... ی س�ا�ت ب�ای استفت�. تهّیه۵-۵-۱

 ۴۳۴ ............................................ . پ�سخ فقیه به س�ا�ت۵-۵-۲

 ۴۳۴ ..................... ی ششم: ب�رسی تحّقق ش�ایط حکم ث�ن�ی. م�حله۵-۶

 ۴۳۴ .................................................... . ش�ایط تحّقق۵-۶-۱

 ۴۳۵ ........................................................... . مف�س�۵-۶-۲

 ۴۳۵ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۵-۷

 ۴۳۵ ...................................... ی عمل. نک�تی در م�رد نح�ه۵-۷-۱



 ۶۵۹|  فهست تفصیلی

 

 ۴۳۶ ............................................ . ارتب�ط دخت�ان ب� جنس مخ�لف۶

 ۴۳۸ ......................................... ی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۶-۱

 ۴۳۸ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۶-۲

 ۴۳۹ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۶-۲-۱

 ۴۳۹ ............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۶-۲-۲

 ۴۴۰ .................................... ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۶-۲-۳

م�نع فقهی و ت�احم  ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و. م�حله۶-۳

 ۴۴۳ .........................................................................احتم�لی

 ۴۴۳ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۶-۳-۱

 ۴۴۴ ................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۶-۳-۲

 ۴۴۶ ..................... . ت�احم بین احک�م م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع۶-۳-۳

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۶-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۴۴۶ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۴۵۰ .............. آوردن حکم ث�ن�ی ب�ای ت�احم دستی پنجم: به. م�حله۶-۵

 ۴۵۱ ...................................... ی س�ا�ت ب�ای استفت�. تهّیه۶-۵-۱

 ۴۵۱ ............................................ . استفت� در م�رد س�ال نخست۶-۵-۱-۱

 ۴۵۲ .............................................. . استفت� در م�رد س�ال دوم۶-۵-۱-۲

 ۴۵۲ ............................................ . پ�سخ فقیه به س�ا�ت۶-۵-۲

 ۴۵۲ ................................................ . ج�اب استفت�ی نخست۶-۵-۲-۱

 ۴۵۳ ................................................... . ج�اب استفت�ی دوم۶-۵-۲-۲



  | فقه م�رسه ۶۶۰

 ۴۵۳ ..................... ی ششم: ب�رسی تحّقق ش�ایط حکم ث�ن�ی. م�حله۶-۶

 ۴۵۳ ................. . ب�رسی تحّقق ش�ایط حکم در م�رد استفت�ی دوم۶-۶-۱

 ۴۵۳ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۶-۷

 ۴۵۴ ................................................. گی�ی. مق�م پیش۶-۷-۱

 ۴۵۵ ................................... آم�ز مبت�. مق�م ب�خ�رد ب� دانش۶-۷-۲

 ۴۵۶ ................... ی آم�زشی ب�ای م�دران در م�ارس پس�انه. م�ق�ت و جلسه۷

 ۴۵۶ ............................ ایی م�رسهی اّول: شن�خت مسئله. م�حله۷-۱

 ۴۵۹ ..... ی دوم: شن�س�یی ابت�ایی م�ض�ع�ت فقهی م�تبط ب� مسئله. م�حله۷-۲

 ۴۵۹ ....................................... . ب�رسی فقهی اه�اف مسئله۷-۲-۱

 ۴۵۹ ............................. ای. ب�رسی فقهی خ�ِد فّع�لّیت م�رسه۷-۲-۲

 ۴۶۰ ................................... . ب�رسی فقهی پی�م�ه�ی مسئله۷-۲-۳

ی س�م: شن�س�یی دقیق م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع فقهی و ت�احم . م�حله۷-۳

 ۴۶۱ ......................................................................... احتم�لی

 ۴۶۱ ............................................... . م�ض�ع�ت مقتضی۷-۳-۱

 ۴۶۱ ................................................. . م�ض�ع�ت م�نع۷-۳-۲

 ۴۶۲ ............................ �احم بین م�ض�ع�ت مقتضی و م�نع. ت۷-۳-۳

ک�ستن ی چه�رم: ت�ارک راه. م�حله۷-۴ حّل م�ض�عی ب�ای رفع ت�احم�ت و 

 ۴۶۳ ................................................................ پی�م�ه�ی منفی

 ۴۶۶ ..................... ی عمل در مص�دیقی هفتم: طّ�احی نح�ه. م�حله۷-۵

ک�ه۷-۶  ۴۶۸ ................. ت�بیتی در م�رد جلسه ب� م�دران -ی فقهی. یک م�ا



 ۶۶۱|  فهست تفصیلی

 

 ۴۷۳ .......................... تحلیل فقهی مس�ئل م�رسهگفت�ر پنجم: الگ�ی اج�ایِی 

 ۴۷۵ .. . الگ�ی جمعی در تصمیم و اج�ا ب� نظ� به ف�این� تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه۱

 ۴۷۶ ........... ه�ی ب�رسی ف�دی ف�این� تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه. نقص�ن۱-۱

ک�رشن�سی در حیطه۱-۱-۱  ۴۷۶ ... ه�ی مختلف. دلیل اّول: ل�وم دری�فت نظ�ات 

 ۴۷۹ ... ه�ی ف�دیه� و تحلیل. دلیل دوم: حّجت نب�دن ب�خی تشخیص۱-۱-۲

ه� و اه�اف ت�بیت دینی ب� تحلیل دست نی�م�ن. دلیل س�م: به۱-۱-۳

 ۴۹۸ .......................................................... ه�ی ف�دیتشخیص

ه�ی ه� و تشخیصدست نی�م�ن اطمین�ن �زم از تحلیل. دلیل چه�رم: به۱-۱-۴

 ۴۹۸ ......................................................................... ف�دی

 ۴۹۹ ............................... ه�. ش�را و مش�رت راهی ب�ای رفع نقص�ن۱-۲

 ۵۰۳ ..................................... ه�ی �زم ب�ای اعض�ی ش�را. وی�گی۱-۳

 ۵۰۳ ..................................... . خ�دمن�ی، تج�به و تخّصص۳-۱-۱

 ۵۰۶ ....................................................... . خی�خ�اهی۳-۱-۲

 ۵۰۷ ................................ ی اعض�ی ش�را در مق�م مش�رت. وظیفه۱-۴

 ۵۰۹ ................................ ی آنی تشکیل ش�رای م�رسه و اداره. نح�ه۲

 ۵۱۰ .................................. ت�بیتی م�رسه-. ت�کیب ش�رای آم�زشی۲-۱

. ت�کیب اّول: ش�رای ت�کیبی از متخّصص�ن آم�زش و ت�بیت و پ�سش ۲-۱-۱

 ۵۱۱ ............................................... هی از متخّصص فقهمشک�ت فق

 ۵۱۱ ....................................................... . م�ای�ی ت�کیب اّول۲-۱-۱-۱

 ۵۱۱ ..................................................... . مشک�ت ت�کیب اّول۲-۱-۱-۲



  | فقه م�رسه ۶۶۲

گ�وه متخّصص�ن آم�زش، ت�بیت و فقه۲-۱-۲ . ت�کیب دوم: ش�رای ت�کیبی از سه 

 ............................................................................... ۵۱۲ 

 ۵۱۲ ...................................................... . م�ای�ی ت�کیب دوم۲-۱-۲-۱

 ۵۱۲ ................................................... . مشک�ت ت�کیب دوم۲-۱-۲-۲

 ۵۱۳ ی فقه و ت�بیت. ت�کیب س�م: ش�رایی از اف�اد دارای تخّصص دوگ�نه۲-۱-۳

 ۵۱۳ ..................................................... . م�ای�ی ت�کیب س�م۲-۱-۳-۱

 ۵۱۴ ................................................... . مشک�ت ت�کیب س�م۲-۱-۳-۲

 ۵۱۴ ....................... . حض�ر روح�نی (متخّصص دین) در م�رسه۲-۱-۴

 ۵۱۷ ........................................ گی�ی در ش�را. چگ�نگی تصمیم۲-۲

 ۵۱۹ ....................................... ت�بیتی-ی ش�رای آم�زشی. اداره۲-۳

 ۵۲۰ ...................................... س�زی. تع�یف مسئله و شّف�ف۲-۳-۱

 ۵۲۱ ............................. . تج�یه و تحلیل ع�امل م�ّث� ب� مسئله۲-۳-۲

 ۵۲۱ ...................................... . پیشنه�د راهب�ده�ی ممکن۲-۳-۳

گ�ینه. ارزش۲-۳-۴  ۵۲۱ ............. ی بهت�ی�بی راهب�ده�ی ممکن و انتخ�ب 

 ۵۲۲ .................................... . تعیین راهب� ت�بیتی و آم�زشی۲-۳-۵

 ۵۲۳ ................................. بن�یه� و زم�ن. تعیین مسئ�لّیت۲-۳-۶

 ۵۲۳ ........... . ب�زخ�ردگی�ی و اص�ح عملک�ده� ب� اس�س ش�ایط ج�ی�۲-۳-۷

 ۵۲۴ ........... ت�بیتی-ه�ی اخ�قی در الگ�ی ش�رای آم�زشی. ب�خی م�اقبت۲-۴

ک�در آم�زشی. ت�ّجه به ت�انمن�ی و تج�به۲-۴-۱  ۵۲۴ ....... ت�بیتی م�رسه-ی 

ک�در ت�بیتی. عملک�د ۲-۴-۲  ۵۲۴ ............................. آم�زشی-درست 



 ۶۶۳|  فهست تفصیلی

 

 ۵۲۵ ............. ه�. حفظ ح�یم خص�صی و ح�مت اشخ�ص و خ�ن�اده۲-۴-۳

 ۵۲۵ ........................... . اعت�ال در عمل و خی�خ�اهی مسئ��نه۲-۴-۴

 ۵۲۶ ........................ احت�ام به س�ی� همک�ران ت�بیتی و آم�زشی. ۲-۴-۵

 ۵۲۶ .................. ی م�رسه در عمل به فقه م�رسهس�زی منظ�مه. هم�هنگ۳

 ۵۲۷ .......................... . نقش م�ی� در تحّقق نظ�م فقه مس�ئل م�رسه۳-۱

کیفی ش�را. ب�ن�مه۳-۱-۱  ۵۲۷ ............................... ری�ی ب�ای ارتق�ی 

کلی�ی در فقه۳-۱-۲  ۵۲۸ .. ش�رای آن م�اری عملک�د م�رسه و. ت�ّجه به نک�ت 

کمک به حّل عملی ت�احم�ت ح�صل در ش�راه�۳-۱-۳  . ................... ۵۲۸ 

 ۵۲۹ ............. . حم�یت �زم از نی�وی انس�نی متخّصص و آشن� به فقه۳-۱-۴

 ۵۳۰ ................ س�زی ب�ای ف�این� تحلیل فقهی مس�ئل م�رسه. ف�هنگ۳-۲

 ۵۳۰ ........................................ ه�ی آم�زشی من�سب. دوره۳-۲-۱

 ۵۳۱ ................................... ی فقه م�ی�ّیت م�رسه. ش�کت در دوره۳-۲-۱-۱

ک�دن دوره۳-۲-۱-۲  ۵۳۱ ............................... ه�ی آم�زش فقه م�رسه. ب�گ�ار 

ک�رشن�سی فقه م�رسه. ب�گ�اری دوره۳-۳  ۵۳۲ ................................ ی 

ک�در. ب�گ�اری دوره۳-۴  ۵۳۲ .................. ی فقه مس�ئل ت�بیتی م�رسه ب�ای 

 ۵۳۳ .................................................. . فض�س�زی دینی۳-۴-۱

 ۵۳۳ .............................................. . محت�اه�ی آم�زشی۳-۴-۲

 ۵۳۴ ................................................. . مقب�لّیت م�رسه۳-۴-۳

ک�در ارزش. ج۳-۵  ۵۳۴ .................................. گ�ا�ب ه�فمن� و ت�بیت 



  | فقه م�رسه ۶۶۴

 ۵۳۵ ................................ ه�ی معّلم راهنم�ی خ�ب. ش�خص۳-۵-۱

ک�در ت�بیتی۳-۵-۲  ۵۳۵ .............................................. . ارتق�ی 

 ۵۳۶ ................................. . دّقت در وضعّیت معّلم�ن دروس۳-۵-۳

 ۵۳۷ ................................................... . مش�رکت ب� خ�ن�اده۳-۶
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