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عنوان دوره :والیت فقیه
جمع ساعات آموزشی 84 :ساعت

ردیف

نوع

مدت زمان ارائه به ساعت

عنوان

0

انسان ،آزادی ،عبودیت ،قانون

4

2

ضرورت حکومت اسالمی و اهداف آن

4

4

3

نحوه تعیین حاکم (نظریه مشروعیت)

2

2

4

4

ضرورت والیت فقیه

4

8

02

5

وظایف و اختیارات ولی فقیه

0

8

8

6

کارآمدی نظام والیت فقیه

4

4

8

پیشنیاز اصلی نظری

عملی

جمع

4

8
8

7
محتوای دوره

8
9
01
00
02
03
04
05
06
07
08
09
21
جمع ساعات

سطح دوره :
4

مقدماتی

48
تکمیلی

تربیت مربی

و ...

کد درس مالحظات

مقدمه:
بحث والیتِ فقیه از دیرباز در میان متکلمان و فقیهان مطرح بوده است .عده ای بحث والیت فقیه را از باب امور حِسبه و عده ای با
استفاده از مبانی کالمی در استمرار رسالت انبیاء و اولیا دانسته اند .فقهای بزگوار شیعه بحث از والیت فقیه را در ابواب مختلف فقهی به
صورت پراکنده ،بیان کرده اند که در ابوابِ فقهی ،بابِ جهاد ،امر به معروف و نهی از منکر ،مصارف خمس و زکات و متولی اخذ آن،
در بابِ خمس و زکات ،بحث از قضاوت ،حدود ،دیات ،حجر ،والیت بر غایبان و سفیهان و والیت بر طالق است .کتاب البیع در
پرداختنِ به این موضوع سهم بیش تری دارد .بعد از مرحوم مال احمد نراقی که فصل خاصی را به این مسئله اختصاص داده است ،در
سال بعد از تألیفِ کتاب عوائد به وسیلۀ میرفتاح حسینی مراغی و مباحث مختلف کتابِ جواهر الکالم ،نظرهای شیخ انصاری در
مکاسب ،مطالب عمده ای است که در قرن های دوازده و سیزدهم در این باره نوشته شده است.
بر این اساس مرکز آموزش های کاربردی و مهارتی حوزه های علمیه سعی دارد دوره های والیت فقیه با اهداف و ضرورت ذیل برای
اساتید سطوح عالی برگزار نماید.

اهداف و ضرورت های دوره:
 -1تعریف و تبیین جایگاه والیت مطلقه فقیه و بیان اهمیت و ضرورت آن در جامعه.
 -2استفاده حداکثری از ظرفیت اساتید حوزه های علمیه نسبت به پاسخ گویی به شبهات
 -3احیای فقه حکومتی در دروس سطوح عالی
 -4ارتقاء بنیه اساتید حوزه نسبت به مباحث والیت فقیه
 -5توانمند سازی اساتید در راستای مواجه با شبهات والیت فقیه

دستاورد دوره:
دانش افزایی اساتید در موضوع والیت فقیه
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شرایط فراگیران:
 -0اساتید سطوح عالی حوزه
 -2معرفی توسط معاونت آموزش

شرایط استاد:
الف) مدرک تحصیلی:

ب) سابقه تدریس:
حداقل  01سال

ج) سابقه فعالیت مرتبط :
 -0اساتید مجرب و خُبره در بحث والیت فقیه

د) کسب حداقل  48امتیاز از  088امتیاز ارزشیابی فراگیران دوره قبل (برای اسااتیدی کاه مداددار بارای
همان درس بکار گرفته میشوند) یا تأیید گروه علمی – مهارتی مربوطه

استاندارد تدهیزات آموزشی (برای  08نفر):
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ردیف

نام تدهیزات

0

پاور پوینت

2

ویدئو پروژکتور

3

وایت بُرد

4

ماژیک

5

لب تاب

نوع

تعداد

مدت زمان 8 :ساعت

عنوان محتوا :انسان ،آزادی ،عبودیت ،قانون

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های علمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 -0مفهوم آزادی و عبودیت – توحید در حاکمیت
 -2ضرورت نظم و قانون در جامعه
 -3مبنای نظم و قانون
 قانون ناشی از اکثریت افراد جامعه
 دین و........اسالم
 -4مکاتب حقوقی و پوزیتیویسم
 -5نسبت دین و قانون
 -6نسبت دین و سیاست
 -7ریشه های والیت فقیه در نبوت و امامت
 -8نقد سکوالریسم
 -9پاسخ به شبهات

اصلی:
کتاب والیت فقیه حضرت آیت اهلل جوادی آملی
جزوه استاد

منابع
فرعی /مکمل:
کتاب والیت فقیه حضرت آیت اهلل مصباح یزدی
7

شیوه ارزشیابی :کتبی

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی

عنوان محتوا :ضرورت حکومت اسالمی و اهداف آن

مدت زمان 8 :ساعت

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های عمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 -0دالیل ضرورت حکومت اسالمی
 -2اهداف حکومت اسالمی
 -3حکومت و والیت پیامبران و ائمه
 -4تشکیل حکومت در عصر غیبت
 -5بررسی دالیل منکرین حکومت
 -6بررسی روایات مربوط به عدم ضرورت
 -7وجوب حفظ نظام اسالمی
 -8پاسخ به شبهات

اصلی:
کتاب والیت فقیه ،امام خمینی
کتاب والیت فقیه ،جعفری کریمی

منابع

جزوه استاد

فرعی /مکمل:
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شیوه ارزشیابی :کتبی

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی

عنوان محتوا :نحوه تعیین حاکم (نظریه مشروعیت)

مدت زمان 4 :ساعت

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های عمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 -0منشأ مشروعیت حاکم اسالمی
 -2جایگاه مردم(مردم ساالری دینی)
 -3دیدگاه انتصاب و انتخاب
 -4جایگاه اکثریت
 -5نقش مجلس خبرگان
 -6پاسخ به شبهات

اصلی:
کتاب والیت فقیه ،امام خمینی
کتاب والیت فقیه ،جعفری کریمی

منابع

جزوه استاد

فرعی /مکمل:

شیوه ارزشیابی :کتبی
9

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی

مدت زمان 21 :ساعت

عنوان محتوا :ضرورت والیت فقیه

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های عمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 -0مفهوم شناسی (والیت فقیه)
 -2جایگاه والیت فقیه ،کالمی ،فقهی
 -3پیشینه والیت فقیه
 -4مشروعیت والیت فقیه(انتخاب ،انتصاب)
 -5دالیل

 عقلی

 نقلی (آیات و احادیث)
 -6اصل عدم والیت
 -7پاسخ به شبهات

اصلی:
کتاب االرشاد الی والیت الفقیه ،سید یوسف مدنی
جزوه استاد

منابع
فرعی /مکمل:
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شیوه ارزشیابی :کتبی

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی

مدت زمان 8 :ساعت

عنوان محتوا :وظایف و اختیارات ولی فقیه

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های عمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 .0مفهوم و اثبات والیت
 .2پیشینه والیت فقیه
 .3مناصب سه گانه
 )0افتاء
 )2قضاء
 )3والء و اجراء :
 حفاظت از دین
 حکم حکومتی
 اختیارات

 .4ادله اثبات والیت مطلقه
 .5وظایف و اختیارات در قانون اساسی اصل  57و 001
 .6رابطه والیت و مرجعیت
 .7وحدت و تعدد والت
 .8پاسخ به شبهات

اصلی:
کتاب والیت فقیه آیت اهلل جوادی آملی

منابع

کتاب والیت فقیه آیت اهلل مکارم شیرازی
جزوه استاد

فرعی /مکمل:
00

شیوه ارزشیابی :کتبی

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی

مدت زمان 8 :ساعت

عنوان محتوا :کارآمدی نظام والیت فقیه

کد درس:

پیش نیازها:

نوع آموزش:

نظری

عملی

شیوه اجرای آموزش :حضوری

غیر حضوری

اهداف آموزش:
 -0تقویت بنیه علمی ،مهارتی اساتید حوزه های عمیه نسبت به مباحث والیت فقیه

سرفصلها:
 -0مفهوم کارآمدی و عناصر و محدودیت ها
 -2پیشینه کارآمدی والیت فقیه
 -3نمادکارآمدی والیت فقیه در جمهوری اسالمی
 -4جلوه های کارآمدی والیت فقیه
 -5ابعاد شخصیتی امام راحل و مقام معطم رهبری

اصلی:
کتاب والیت فقیه آیت اهلل جواد آملی
کتاب والیت فقیه ،ایت اهلل سید هاشم دستغیب
کتاب والیت فقیه ،سید حسن طاهری

منابع

جزوه استاد

فرعی /مکمل:

01

شیوه ارزشیابی :کتبی

عملی

ارائه کار عملی

ارائه مقاله

فعالیت کالسی
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