بنام خدا
»فرم طرح درس«
دانشکده  :الهیات و معارف اسالمی

رشته گرایش  :فقه و مبانی حقوق اسالمی

نام درس :قواعد فقه جزایی
هدف کلی درس

مقطع :کارشناسی
تعداد واحد نظری  2 :واحد

 :آشنایی با مهم ترین قواعد فقهی در امور جزایی

رئوس مطالب
هفته اول

 قاعدهى قبح عقاب بال بيان (اصل قانونى بودن مجازات)
 سير تاريخى
 مفاد اجمالى قاعده
 مقايسه قاعدهى قبح با اصل عدم رافعيت
 بيان تكليف يا عقوبت

هفته دوم

 بيان صادر يا بيان واصل
 مستندات فقهى قاعده
 نظريه مخالف
 داليل نقلى

هفته سوم

 مجارى قاعدهى قبح عقاب بالبيان
 اباحه و حظر
 اصل برائت
 جهل به حكم

هفته چهارم

 قاعدهى درأ
 مقدمه
 مستندات فقهى
 روايات
 منابع روايى اهل سنت
 منابع حديثى اماميه

 داليل ديگر
 تسالم اصحاب بر حجيت اين قاعده
 مطابقت مفاد قاعده با اصول عقلى
 روايات وارده در مورد معذور بودن جاهل
هفته پنجم

 تحليل كلمات قاعده
 واژه شبهه
 معناى لغوى:
 معناى اصطالحى شبهه:
 اقسام شبهه
 از نظر فقه عامه
 تقسيمات شبهه از نظر فقه اماميه
 شبهات حكميه
 شبهات موضوعيه
 شبههى خطا و شبههى اكراه

هفته ششم

 تقسيمبندى شبهه بر اساس حقوق جزاى عرفى
 شبهه در عنصر قانونى:
 شبهه در عنصر معنوى:
 شبهه در عنصر مادى:

هفته هفتم

 واژه «الحدود»
 واژهى تدرء (درأ)
 مالك در عروض شبهه
 دايرهى شمول قاعدهى «درأ»
 حدود به معناى اخص
 تعزيرات
 شمول قاعده در مورد قصاص و ديات

هفته هشتم

 قاعدهى اكراه
 مقدمه
 كليات

 اكراه در لغت
 اكراه در اصطالح
 مقايسه اضطرار ،اكراه و اجبار
هفته نهم

 مستندات و ادلهى فقهى قاعده اكراه
 كتاب
 آيات ناظر به رفع مسئوليت از مكره
 آيات ناظر به رفع مسئوليت از مضطر
 سنت
 اجماع
 عقل

هفته دهم

 اقسام اكراه
 اكراه ملجى يا اكراه تام
 اكراه ناقص يا اكراه غير ملجى
 عناصر اكراه
 تهديد اكراهكننده
 ترس ناشى از تهديد و تأثر روانى مكره
 شرايط تحقق اكراه

هفته یازدهم

 موضوع تهديد
 تهديد شخص مكره
 تهديد شخص ثالث
 قلمرو اكراه و دايرهى تأثير آن
 نتيجه

هفته دوازدهم

 قاعدهى اضطرار(الضرورات تبيح المحظورات)
 مقدمه
 كليات
 واژههاى اضطرار و ضرورت
 شناخت اصطالحى مفاهيم
 مقايسهى اضطرار با اجبار
 مقايسهى اضطرار با اكراه

هفته سیزدهم

 مستندات و ادله فقهى قاعده

 كتاب
 روايات
 تأثير اضطرار در رفع مسئوليت مشروط به چند شرط است:
 اجماع
 عقل
 آثار اضطرار در احكام
 اثر اضطرار در احكام تكليفى
 در احكام وضعى
 حد ضرورت
 شرايط تحقق حالت اضطرار
 شرايط واقعهى اضطرارى
 شرايط اقدام مضطر
هفته چهاردهم

 قواعد فقهی در تعزيرات
 مقدمه
 ماهيت حقوقى تعزير (التعزير دون الحد)
 كليات
 تعزير در لغت
 تعريف فقهى تعزير
 تعزير در روايات و اخبار
 تعزير در فتاواى فقها
 فرق ميان حد و تعزير
 از جهت موضوع
 از جهت نوع عقوبت
 از جهت ميزان مجازات
 اصل در تعزيرات
 ارزيابى داليل
 داليل انحصار تعزير در تازيانه
 نقد داليل انحصار
 داليل عدم انحصار مجازات تعزيرى در تازيانه
 اظهار نظر نهايى

هفته پانزدهم

 نحوهى تعيين مجازات تعزيرى (التعزير بما يراه االمام)

 ادله مخالفين و موافقين
 نقد داليل
 مدارك روايى قاعده
 گفتار فقها
 مديريت جامعه ،تعيينكننده مقدار تعزير
هفته شانزدهم



قلمرو مجازات تعزيرى (قاعدهى التعزير لكل عمل محرم)

 گفتار فقها
 بيان نظريات
 نقد و بررسى
 نظر نهايى
 نتيجه مباحث تعزيرات
 ارزیابی  :کار کالسی ،میان ترم ،کنفرانس و پایان ترم
 منبع :کتاب قواعد فقهی جزایی دکتر محقق داماد

