




 

 

های علوم انسانی محسوب می شود که شاید دالیل جذابیت این رشته را بتــوان در قـابـب  ترین رشته ترین و محبوب رشته حقوق یکی از پر مخاطب

بـ  بـا تــــمـواردی همچون پرداختن به استدالل و منطق و درک قوانین و مقررات و بازار کار و درآمد باالی این رشته دانست. در واقع آثار حقوقی مر 

های مربوط به رواب  میان دوبت و مردم همچنین رواب  شخصی مردم، همه و همه اختصاص به علم حـــقوق دارد و عـلـم  رواب  اجتماعی در زمینه

 حقوق نیز با مسائل مربوط به جامعه شناسی، علوم فلسفی و همچنین روانشناسی مرتب  است. رشته حقوق به عنوان یکی از شاخه های برتر علـوم

ی انسانی همواره پذیرای جمعی از مستعد ترین و کوشا ترین دانشجویان علوم انسانی می باشد و اببته که برای موفق شدن؛ یک دانــشجوی حقوقـ

نای مع نیازمند توانایی هایی است که در ادامه ذکر می شـوند اما قبل از آن ذکر این نکته خابی از بطف نخواهد بود که صرف مدرک حقوق گرفتن به

ی حقوقدان شدن نیست. در باب دالیل این ادعا؛ می توان این گونه گفت که علم حقوق امروزی با جامعه شناسی، روانشناسی و علوم فلسفی پیوند

 جـرمتنگاتنگ و ناگسستنی دارد و فردی که بخواهد در آینده ی فارغ ابتحصیلی خود به نحو احسن و اکمل از مدرکی که به دست آورده سود ببرد ال 

 بایستی از این علوم مذکور نیز اطالعات کافی و بسنده را دارا باشد.

هایی از جمله قدرت استنباط باال، قدرت استدالل، جسارت، خـالقـیـت  توانیم به داشتن ویژگی از عوامل موفقیت فارغ ابتحصیالن رشته حقوق می

دان قوقـذهنی و از همه مهمتر فن بیان خوب اشاره کنیم. ضمن اینکه تسل  بر زبان و ادبیات فارسی حقوقدانان به دبیل اینکه بتوانند در جایگاه ح

قوقـدان های دیگر یک ح گیرند را قانع کنند نیز از ویژگی های سپرده شده بر آیند و با زبانی سلیس کسانی که مورد خطاب او قرار می از عهده پرونده

 موفق است.

هدف اصلی از ایجاد رشته حقوق پرورش متخصصانی مجرب و کارآمد است که بتوانند با توجه توانایی وشایسته مداری وعالقه ی خود و نـیـازهـای  

صـیـالن بتحـجامعه در زمینه ها  و مسئوبیت های مرتب  با رشته حقوق فعابیت نمایند. در باب بازار کار و درآمد حقوق؛ از بهترین کارهایی که فارغ ا

اینکه فرد از رشته حقوق می توانند در آن به کار کردن به پردازند وکابت است که نیازمند گذراندن آزمون کانون وکال و گرفتن پرونده وکابت است. بعد 

در آزمون قضاوت شرکت کرد و مصاحبه شفاهی را قبول شد می تواند با استفاده از آزمون های استخدامی در اداره های مختلف مشـوـول بـه کـار 

های زیادی مواجه است؛ امــــا اگـر  شود. به علت ازدیاد فارغ ابتحصیالن در این رشته در حال حاضر شاغل شدن کار آسانی نیست و با محدودیت

دانشجویی در کار خود بسیار خوب و توانمند ظاهر شود می تواند به شاغل شدن در دادگستری و مشاور حقوقی بانک، شهــرداری و شـرکـت هـای 

نـد مختلف امید داشته باشد. شخصی که در آزمون ورودی کانون وکال قبول شود بعد از این که دو سال کار آموزی را با موفقیت سپری کند مـی تـوا

ه هـا توانند این رشته را در دانشــگـا پروانه وکابت گرفته و دفتر وکابت تأسیس کند و همچنین اگر مدرک دکترای معتبری از دانشگاه دریافت کند می

 تدریس کند.

حقوق، فرصت های دوبتی مناسب فارغ ابتحصیل مقطع کارشناسی، قضا، بازپرسی و دادیاری، تحریر ادبه )معاینه محل و استماع گواهان محلی و  

استماع اظهارات متداعین معذور از حضوردر دادگاه(، امور ورشکستگی و سرپرستی محجورین فنی و حقوقی، ادارات اجرای احکام شامـــل مـوارد 

مدنی و کیفری، ادارات ثبت اسناد و امالک، دفاتر اسناد رسمی بصورت سردفتر و دفتریار، وکابت دعاوی خصوصی و دوبتی، تنظـیـم قـراردادهـای 

 اقتصادی و بازرگانی داخلی و خارجی و مشاوران حقوقی از فرصت های شولی این رشته می باشند.

 حمید سلیمانی؛ مدیر مسئول و مسئول انجمن های علمی دانشکده حقوق و الهیات
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حمد و ســپاس خداوند متعال را که توفیــقی نصیبـــمان نمود تا درراستای تبیین و 

توسعه هدف مند علوم فقهی و حقوقی در دانشگاه شهید باهنر کرمان، مــجوز چاپ و 

ای برگرفته از دو دانش مهم و تاثیرگذار فقه و حقوق در  انتشار فصلنامه عدل که نشریه

 جامعه و همچنین علوم انسانی به شمار می آید، را اخذ نماییم. 

به زیـــور طبع آراسته شده اسـ،،  ۹۹۱۱حال که اولین شماره از این نشریه در سال 

مفتخریم که گامی کوچک در تبیین مسائل فقهی و حقوقی در بین جامعه دانشگـاهـی 

برداشته ایم و این مهم جز با لطف، همّــ، و تالش تمامی اعضای هیئ، تـرـریـریـه، 

اساتید مرـــترم هیئ، علمی و حمـایـــ، های بی شمار معاونــ، مرترم فرهنگی و 

اجتماعی دانشگاه و کمیته ناظر بر نشریات دانشگاهی میسّر نمی گردید. نیـــک مـی 

دانیم که در حوزه حقوق اسالمی از مهم ترین و قابل استنادترین منابع دانــش حقوق، 

فقه غنی و پربار امامیه بوده و اساس بیشتر قوانین و مقررات ما و به طور کلــی قانـون 

گذاری در کشور منبعث و برگرفته از قول مشهور فقها بوده اس،؛ لذا متون فقهی نیـاز 

به ترقیقات و پژوهش های گسترده ای دارد که خوشبختانه جامعه دانشگاهی در کنـار 

نهاد مقدس حوزه های علمیه به خوبی به این موضوعات پرداخته اس، و البته نـمـونـه 

تلفیق دو دانش فقه و حقوق در دانشگاه ها را می توان در بستر رشته الهـــیات و فقـه  

 و حقوق اسالمی شاهد بود. 

 مضافاً اینکه پژوهش در دانش فقه نبایستی به متون فقهی مردود شود و ضروری اس، بیش از پیش در علم اصول فقه که ابـــــزار کار و طریق

ــر استنباط احکام فقهی به شمار می آید، نیز کارهای گسترده ای صورت پذیرد و در کنار آن به قواعد فقه نیز نگاه ویژه ای شود؛ چـرا کــه اگ

 سواد فقهی جامعه ارتقا یابد، مسلماً به سواد حقوقی آنان نیز کمک نموده و مسائل بسیاری حل شدنی خواهد بود. هدف از پایه گـذاری نشـریـه

کوشد با کمال افتخار از مطالب علمی و ترقیقی دانشجویان و اساتید فقه و حقـوق  عدل نیز در حقیق، توجه به این رسال، مهم بوده اس، و می

 نظران دراز و از آنان طلب کمک می نماید تــا سهمی  استفاده نموده و به چاپ و انتشار آنها همّ، گمارد. لذا دس، یاری به سوی تمامی صاحب

 در غنا بخشی به نشریه ی حاضر ایفا نمایند. 

و هم چنین این نشریه با توجه به اصل لزوم کسب رضای، مخاطبین مرـــترم خود، آـاده دریاف، نظرات، انــتقادات و پیشنـــهادات شما بوده 

دل آمادگــی دارد از ایده های شما مخاطبین گرانقدر در جه، پیشرف، و توسعه دانش فقه و حقوق کمال استفاده را ببرد. امیدواریم فصلنامه ع

 گامی کوچک در راه پر فراز و نشیب عدال، برداشـته و سرانجام کار به تعمیق علوم فقهی و حقوقی بینجامد. 
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 پیام استاد مشاور انجمن علمی الهیات

 با عرض سالم خدم، دانشجویان عزیز و بزرگوار؛

و تبریک آغاز سال ترصیلی جدید به خصـو  بـه 

 مرضر نو دانشجویان معزز.

هـا،  اند یادآور انـگـیـزه آغازها، همواره یادآور تغییرات

 ها. آغاز شکفتن اس،؛ ها و برنامه هدف

ی  و برخاستن به سوی شدن، و ما اینک در آستـانـه 

 ای بس پراهمی، در زندگی خویشتن هستیم؛  دوره

تا با آغاز کردن این وهله از زندگی خود، بـه سـوی 

 ای مملو از موفقی، گام برداریم. آینده

ای ایـمـن و  ی هستی خود را در بـاغـچـه و غنچه 

خیز بنشانیم. اینک که خود را در دنـیـایـی  حاصل

یابیم، الزم اس، عزم خویش را جزم کرده و  جدید می

مان متمرکز ساخته و  انرژی خود را  در مسیر پویایی

هـایـمـان را  با چنگ زدن به دانش و کوشش، ریشـه

 مسترکم سازیم.

مـان   ی قوی هستی دادن به ساقه  و خود را برای شکل

های وجـودمـان  مهیا سازیم تا با پایان این دوره، گل

 شکوفا شود و عالمی را زیبایی و نشاط بخشند.

با آرزوی موفقی، و توفیق روز افزون برای دانشجویان 

 عالقمند و خوانندگان این شماره از نشریه.

 من اهلل توفیق.

 

 دکتر مرتضی عرب

 مهدی مظفری اناری؛ سردبیر



 

 

 

حضرت امام رضا )علیه السالم( هشتمین امـام 

معصوم شیعیان اس، و فقه ایشان برگرفتـه و 

ناشی از علم الهی اس،. تفاوت عمده فقه امـام 

رضا )علیه السالم( با احکام فقهی علمای دیـن 

در این اس، که در اجتهاد و فتوای مجتهد سه 

مسئله وجود دارد: الف( جهل به حکم شـرعـی 

ب( احتمال خطا و اشتباه در استفاده از منابـع 

ج( آنچه به آن می رسد و به عنوان حـکـم و 

فتوا بیان می نماید ظنّ به حکم اس، نه علم و 

یقین به آن. شیعه، علم امـام بـه احـکـام و 

دستورات دینی و شرعی را براساس علم امام، 

که ریشه الهی دارد می داند. شیعه همانگـونـه 

که قول، فعل و تقریر پیامبراکرم را سن، مـی 

داند، معتقد اس، که قول، فعل و تقریر امامـان 

معصوم هم سن، و حج، اس، و احتمال خطا 

و اشتباه در مورد ائمه اطهار )علیهـم السـالم( 

منتفی اس،.جهانی و جاودانگی بودن از ویژگی 

های فقه امام رضا )علیه السالم( مـی بـاشـد. 

احکام فقهی ایشان نیز مانند احکام فقهی دیگر 

امامان، دارای شمول جهانی می باشــــد و در 

تمام عرصه زندگی بشر حضور و بروز خـواهـد 

 داش، .

استناد و ارتباط فقه امام رضا )علیه السالم( با 

 قرآن و فقه اهل بی،

فقه امام رضا )علیه السالم( با مبانـی فـقـهـی 

قرآن و فقه پیامبر اکرم و امامان معصوم ارتباط 

و پیوند عمیق دارد؛ و آن حضرت در بــــیـان 

بسیاری از احکام فقهی به آیات قرآن و احادیث 

پیامبر و امامان قبل از خود استناد کرده اند؛ به 

عنوان مثال امام رضــا )علیه السالم( در حـرام 

بودن خوردن مال یتیم به روایـــــتی از امـام 

مرمدباقر )علیه السالم( استناد می فرمایند که 

خـداونـد بـه دو  «: امام باقر )ع( فرموده اس، 

را تـهـدیـد کیفر در خوردن مال یتیم ، مـردم 

است یکی عقوبت در دنیا و دیـگـری در فرموده 

 .»آخرت  

 مسند بودن احکام صادره از سوی امام )ع(

امام رضا )علیه السالم( احادیث موثق و روایـات 

صریح از پیامبر و ائمـه ذکــــر می کردند تـا 

احادیث جعلی و دروغین خود به خود مطرود و 

مرو شوند. در بســــیاری از موارد، سـلـسـلـه 

راویان حدیث را در بیان احـادیـث و احـکـام 

فقهی بیان می کردند؛ این ویژگی همان مسند 

بودن فقه امام رضا )علیه السالم( می باشد کـه 

مشهورترین بیان سلسله راویـان در حـدیـث 

کلمـه ال ابـه اال «معروف سلسله الذهب اس،: 

در این حصـن ابله سنگر و دژ من است، هرکس 

و دژ داخل شود از عذاب من در آسـایــــش 

 *1*  .»اس،

مستدل بودن احکام فقهـی امــام رضـا )علیه 

 السالم(

حضرت امام رضا )علیه اسالم( توجه و اهتمـام 

ویژه ای به بیان علل، حکم، و فلسفه احـکـام 

داشته اند. با گذش، زمان و گسترش سرزمیـن 

های اسالمی سؤال های مختلفی در زمـیـنـه 

احکام، اخالق و اعتقادات مسلمانان پیش آمد و 

امام رضــا )علیه السالم( در این زمان به دور از 

هرگونه انزواطلبی و گوشه گیری بـا حضـوری 

سازنده و فعال دربـــــاره همه ایــن مسـائـل 

اظهارنظر کرده و مسلــــمانان و شیعیان را از 

معارف عمیق الهی و علــم لدنی خــود بـهـره 

 مند ساختند.

 فقه حکومتی حضرت امام رضا )علیه السالم(

امام رضا )علیه السالم( بارها مخالف، خویش با 

حکوم، مأمون عباسی را به شیوه های مختلف 

اعالم نمودند به خصو  زمانی که ایشان ابتـدا 

با پیشنهاد خالف، و در نهای، با والیتـعـهـدی 

مواجه شدند کامالً نظر خود را در مخالف، بـا 

پیشنهاد مأمــون مبنی بر تأیید نکردن وی و 

 حکوم، بنی عباس اعالم داشتند.

نمونه هایی از احکام حکومتی امام رضا )علیه 

 السالم( در فقه 

. عدم پذیرش پیشهاد خالف، از سوی مأمون ۹

عباسی و تأیید نکردن مشروعی، حکوم، بنـی 

. تأکید امام رضا )علیـه السـالم( بـر 2عباس 

تصرف غاصبانه فدک و اعالم خود بـه عـنـوان 

سرپرس،. امام رضا )علیه السالم( اعالم داشتند 

نه تنها فدک از ما غصب شده بلکه دیگر حقوق 

اهل بی، مانند حق خالف، و حـکـومـ، هـم 

. از ۹توسط ظالمان غصب و ضایع شده اس،. 

مهم ترین احکام در فقه حکومتی امـام رضـا 

)علیه السالم ( که کامالً جنبه حـکـومـتـی و 

سیاسی دارد و در فقه ایشان نیز دارای حـکـم 

صریح اس، تقیه می باشد؛ امام رضـا )عـلـیـه 

السالم( با توجه به فشارهای دستگاه حاکم بـر 

علویان و شیعیان  به پیروان خویـش دسـتـور 

 دادند که تقیه کنند.

 جامعی، و کلی، فقه امام رضا )علیه السالم(

یکی دیگر از مهم ترین ویژگی ها که در فـقـه 

امام رضا )ع( وجود دارد جامعی، و کلی، فقـه 

ایشان اس،. مراد از جامعی، و کلیـ،، بـیـان 

احکام فقهی و دستورات شرعی همراه با ذکـر 

علل و حکم، آن احکام در تمامی ابواب فقهی 

اس، به گونه ای که امام رضا )ع( تقریبـــاً در 

تمامی ابواب فقهی دارای دستور و حکـم مـی 

باشند. از جمله مهم ترین اقدام های امام رضـا 

)ع( کتاب، رساله ای درباره شریع، اسالم مـی 

باشد که برای اولین بار بود که یک امام معصوم 

به بیان تمامی احکام ومسائل دینی و شرعی به 

 *2صورت مدوّن و مکتوب اقدام می کرد. *

 
 منابع : 

جـواد  -ویژگی های فقه امام رضا )علیـه السـالم ( 

 مقصودی

ترجمه علی اکبر  -عیون اخبار الرضا نوشته شیخ صدوق 

 غفاری

 عزیز اهلل عطاردی -اخبار و آثار امام رضا )علیه السالم( 

مرمد ابراهیم  -ادوار اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسالمی 

 جنانی

 تفسیر طبری 

 آشــــنایی با فقــــه امـــام رضـــــــا )علیـــه الســــالم(
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امروزه یکی از اصلی برران های کشور، برران 

جرائم مواد مخدر می باشد. جرایم مواد مخدر 

برای همه کشورها و خصوصا ایران، باتوجه به 

جغرافیای سرزمینــی و قــرار گرفتن درمسیر 

ترانزی، قاچاق مواد مخدر و همسایگی با کشور 

درصد از تولید مواد مخدر  ۱۹افغانستان کــه 

جهان را دارد، تبـــدیل به یک مشکل و برران 

جدی شده اس،. در این مطلب ســعی بر این 

شده اس، که سیاس، جنایی در حوزه قضایی 

که جایـــگاه ویژه ای در برخـــورد با جــرائم 

خصوصاً جرایم مواد مخدر را دارد، مورد بررسی 

و آسیب شناسی قرار گیرد. آسیــــب هایی که 

در سیاســـ، جنایی قضایی شناسایی شده اند 

عبارتند از عدم انجام صریح وظایف ضابطین 

قضایی به عل، عدم تجربه، علم و آگاهی نسب، 

به وظایف خود، ترقیقات نامناسب و صدور قرار 

های اشتباه در مرحله ترقیق و تعقیب و هم 

چنین عدم انطباق آراء صادره از دادگاه ها با 

قانون و دالیل موجود در پرونده های مشابه در 

مرحله رسیدگی و در بخش اجرای حکم، عدم 

قاطعی، و عدم بازدارنـــده بودن مـــجازات. 

سیاس، جنایی براساس تعاریف متفاوتی که 

دانشمندان حقوقی از آن ارائه داده اند به دو 

دسته ی مفهوم مضیق و مفهوم موسع تقسیم 

می شود. مفهوم مضیق ســـیاس، جــنایی 

یعنی برخورد کیفری واکنش ها نسب، به جرم، 

فقط توسط دول، انجام می گیرد و مفهوم 

موسع سیاس، جنایی توسعه پیدا کرده اس، و 

در این مفهوم عالوه بر دول، ها، نهاد های 

اجتماعی نیز وجود دارند. سیاس، جنایی 

قضایی یعنی نروه استنباط و برداش، دستگاه 

قضایی از نروه ی اعمال قوانین و مقررات 

مربوط اس، که از اصل متغیر بودن تفسیر 

قواعد حقوق کیفری نشات می گیرد و به 

رویـــه قضایی و برداش،، تفسیر و فهم مراجع 

قضایی از قانون را سیاس، جنایی قضایی گفته 

می شود. ابزار های قضایی که قضات در 

سیاس، جنایی قضایی از آن استفاده می کنند، 

عبارت اس، از تعلیق، تعقیب، تعلیق اجرای 

مجازات، تـــخفیف، تبـــدیل یا تشدید 

مجازات، آزادی مشروط، فردی کردن کیفرها و 

غیره. در ادامه، مراحل پنج گانه سیاس، جنایی 

قضایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر و 

آسیب های موجود در این مراحل بیان شده 

اس،. مرحله اول، کشـــف جـــرم: این مرحله 

بیشتر مربوط به ضابطین قضایی مانند نیروی 

انتظامی و اداره اطالعات و غیره اس،. وظــیفه 

ی ضابطین در این مرحله از اهمی، باالیی 

برخوردار اس، زیرا این مرحله سنگ بنای 

دادرسی اس،. از آسیب های این مرحله؛ می 

توان به این نکته اشاره کرد که در بعضی از 

پرونده ها، ضابطین به درستی از وظایف خود 

آگاه نیستند و بعضاً تجربه کافی برای کشف 

جرم و دستگیری مجرمین را ندارند. مــرحله 

دوم، ترقیق: مرحله ترقیقات مقدماتی پس از 

کشف جرم توسط بازپرس و یا دادیار صورت 

می گیرد. این مرحله مهم تــــرین مرحله ی 

دادرسی اس،. اگر این مرحله به درستی انجام 

نشود، سایر مراحل دادرسی به درستی انجام 

نمی پذیرد و امکان اشتباه در مراحل بعدی و 

حتی امکان صدور حکم اشتباه هم وجود دارد. 

مرحله سوم،تعقیب: این مرحله توسط دادستان 

صورت می گیرد. دادســــتان در ایــن مرحله 

کیفرخواس، را تهیه و تنظیم می کند و متهم 

را مورد تعقیب قرار می دهد و از دادگاه 

خواستار مجازات برای متهم می شود. 

مرحـــله چهـارم، مرحله رسیدگی: این مرحله 

توسط دادگاه انجام می شودو دادگاه پس از 

صدور کیفرخواس، توسط دادستان، شروع به 

رسیدگی می نماید و پس از رسیدگی به حکم 

در صورت اثبات جرم، متهم را مجرم تلقی 

کرده و حکم به مجازات او می دهد، اما در 

صورت عدم اثبات جرم، متهم تبرئه می شود. 

در جرائم مواد مخدر دادگاه صالح، دادگاه 

انقالب اس،. من جمـــله آسیب های مرحله 

( ۹رسیدگی می توان به موارد زیر اشاره کرد:

امکان عدم استماع درس، دفاعیات و دالیل 

متهمین توسط قاضی که منجر به صدور احکام 

( امکان اشتباه در رعای، 2خالف می شود.

( امکان ۹صالحی، ذاتی و مرلی دادگاه صالح. 

صدور احکام متفاوت در پرونده های مشابه و 

سلیقه ای عمل کردن در این پرونده ها بعل، 

نبود وحدت رویه. مرحله پنجم؛ اجرای احکام: 

آخــرین مرحــله دادرسی مرحله اجرای 

احکام اس،. لــذا باید احــــکامی کـــه از 

دادگاه ها صادر می شود سریع، قاطع و کامل 

انجام شوند؛ تا مرتکبین جرئ، ارتکاب دوباره 

جرائم متعدد را پیدا نکنند.باتوجه به آسیب 

شناسی انجام شده در مراحل حوزه سیاس، 

جنایی قضایی ایران در مواد مخدر راه حل های 

( آموزش عملی به ۹زیر پیشنهاد می شوند:

ضابطین قضایی که در امر کشف جرم و مرحله 

( استفاده از قضات 2ترقیق خدم، می کنند . 

باتجربه ،متعهد و با انگیزه جه، رسیدگی به 

( ایجاد وحدت رویه در ۹جرائم مواد مخدر. 

پرونده های مشابه که آراء متفاوت صادر می 

( ایجاد قانون آیین دادرسی کیفری 4گردد. 

مواد مخدر، پیش بینی سیاس، های جایگزین 

حبس جرم های سبک و اتخاذ سیاس، های 

 پیشگیرانه در ارتکاب جرم های مواد مخدر.

 امین زرنگی پور
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م ـالمی و علـدانش فقه از شاخه های علوم اس

شـحق از  هـوق  مهـعبه  علـای  انسانی ـم  وم 

جایگ حقوقی ــاس،.  نظام  در  دانش  دو  این  اه 

بسترهای تعامل آن که د  ـینماایران ایجاب می  

دو در مطالعه ای میان  رشته ای ارائه و نسب، 

م رابطة  مورد ـو  علم  دو  این  تاریخی  و  اهوی 

گیر قرار  این  د. پژوهش  نگاهی مطلب در  در 

زمینـکل ارتبـههـی و عمومی مهمترین  اط ـای 

، ،ـی ماهیـش یعنـن دو دانــــ، ایـــسبـو ن

اجمـب، تعریف و هدف موضوع اختصار ـه  و  ال 

ن ـل ایـدن تعامـمند شـارائه و بر ضرورت روش

دان تأکیـدو  شـش  از ـد  فقه  دانش  اس،.  ده 

مق و  تـمهمترین  دانـدم  اسـرین  المی ـشهای 

کـاس بـ،  در  تعلیمـه  تولدـستر  اسالمی  ، ات 

علم حقوق نیز از شاخه س،. رشد و نمو یافته ا

مه علـهای  آن ـم  پیدایش  که  اس،  انسانی  وم 

ر داروـخردم، بــاز قماعی تــــدن اجـــدر تم

ارب ــی تجـــوقی ایران از برخـاس،. نظام حق

و نتایج پیشرفتهای دانش حقوق در کشورهایی 

ا ـــا را بــه و آنهـرهگرفتــبهــــسه ون فرانـچ

فقیهــارزشدستاوردهای  پیونــمند  زده ــان  د 

برخی ، ون مدنیـندگان قانــکنین ،. تدوــاس

مواد آن را از بعضی از قوانین حقوق اروپایی که 

نموده  اقتباس  اس،  نداشته  تعارضی  شرع  با 

مـق؛ دـان مدنی، قانون بیمه ی سئولی،  ـانون 

نقلیة موتوری زمینی ، اجباری دارندگان وسیلة 

دری آیـق، اییـقانون  دادرسـانون  ی کیفری ـین 

مدنی دادرسی  آیین  قانون  از ، و  هایی  نمونه 

د حقوق ایران ـمار قواعـقوانینی اس، که در ش

واعد حقوقی ــوند قــــ،. پیـــــده اســدرآم

حقوق دانش  در  درخ، ا ب، شناساییشده  تنة 

فق که  میگردد  موجب  فقه  بهره ـتنومند  با  ه 

از   منـهریشه گیری  و  خـا  را ـابع  آنها  ویش 

پرورش دهد تا در نظام حقوقی ایران هماهنگ 

ج کارآمد  منظری ـــو  چنین  از  نمایند.  لوه 

نه  دانش  دو  این  نسب،  و  رابطه  نوع  شناسایی 

از  میگردد.  تلقی  ضرورت  یک  که  تفنن  یک 

طرف دیگر بسیاری از قواعد متخذ از فقه که به 

قانون درآم اسـصورت  نـ، مجمـده  و  اقص ـل 

چ بـو  نیازمنـه  مراجعه ـسا  لذا  اس،.  تفسیر  د 

باش می  ناپذیر  اجتناب  آنها  فقهی  مبانی  ، دـبه 

اجــحت در  قانون ، عدال،ی راـی  قانونگذار 

را مکلف نمـی قاضـاساس اسـی  تـوده  ه ـا بـ، 

طبق ماده راسالمی مراجعه نماید.  ـمعتببع اـمن

رر دارد:  قاضی موظف ــقانون اساسی مق  ۹61

وانین ـوا را در قـاس، کوشش کند حکم هر دع

بیابـمدون اگـه  و  منابع ـد  به  استناد  با  رنیابد 

معتب فتاوی  یا  اسالمی  قـحک، رـمعتبر  ضیه ـم 

تواند به بهانة سکوت یا می د و نـادر نمایـرا ص

از  مدونه  قوانین  تعارض  یا  اجمال  یا  نقص 

ه دعوی و صدور حکم امتناع ورزد.  ـرسیدگی ب

آگاهی از مبانی فقهی قوانین و بررسی ، بنابراین

انظار معتب و  آرا  اس، ـی ر فقهـو ترلیل  امری 

که هیچ حقوقدان ایرانی از آن مستغنی نیس، 

ام اجرای عدال، بدان ـو قاضی و دادرس در مق

باشد می  جهـب؛ ملزم  برخـدین  از ـ،  ی 

جـحقوق در  کـدانان  خاصی ـایی  قانون حکم  ه 

را از منـته باشـنداش وق ـمی حقـابع رسـد آن 

شـب آوردـه  (؛ ۹۹/68۹۹ه اند )کاتوزیان،مار 

مدنیـزی قانون  مواد  اغلب  مجازات ، را  قانون 

انظار  و  آرا  حقوقی  چهرة  حقیق،  در  اسالمی 

 مشهور فقیهان امامیه اس،.

: واژة فقه در لغ، به معنای حقوقتعریف فقه و 

ک دق،  و  عمق  از  که  برخـفهمی  وردار ـافی 

بـباش کـد  اس،ـه  اصفـــراغ؛ اررفته  هانی ــب 

ه ـب بـم غایـه علـیدن بـای رسـه معنـفقه را ب

علـوس شهید ـیلة  اس،.  دانسته  مشاهدات  م 

ه معنای فهم یا فهم اشیای ـه را بـــفقنــی، ثا

دقیقه دانسته اس،. بنابراین واژة فقه در معانی 

فهم  مطلق  که  اس،  شده  استعمال  گوناگونی 

اب و سن، به ـــه در کتـــواژة فقدقیق اس،. 

اس رفته  کار  به  دین  فهم  از   ،.ـمعنای  یکی 

موارد استعمال واژة حقوق کاربرد آن به معنای 

اسـم حقـعل م حقوق دانشی اس، ـ،.  علـوق 

که قواعد حاکم بر اشخا  از این جه، که در 

هـاجتم سیر ــستـاع  و  کند  می  ترلیل  را  ند 

دهد. برخی می ترول آن را مورد بررسی قرار   

حقوق زمینــــاز  در  تعریـدانان  حقـة  وق ـف 

وانین موضوعه ـــه از قـی کـــعلمه اند: تـنوش

استطر اینکه  ولو  میکند  قوانین داداً برث  از 

د. این اصطالح ـث نمایـم برـی هـحقوق طبیع

در فقه سابقه ندارد و ترجمة اصطالحات غربی 

قواع  ،.ـاس که  حقوق  و  فقه  و ـبنابراین  د 

خا  را از آن جه، که ـر اشـاکم بـررات حـمق

جامع هـدر  مـه  بررسـستند  ترلیـورد  و  ل ـی 

مـق ویژگـیدهنـرار  دارای  و ـد  مشترکند  ی 

اش معالوصف  دارند.  یکسان  در ـکارکرد  تراک 

ا را دچار اشتباه نماید و ـد مـی نبایـن ویژگـای

بدانیم.  واحدی  ماهی،  دارای  را  دانش  دو  این 

را   موضوع علم فقه و حقوق: فقه  علم  موضوع 

دان حقوق  موضوع  از  اعم  توان  را ـزی؛ س،ـمی 

 خانم سیدین
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ارت و نجاس، اعیان که در حقوق از آنها برث نمی ـمانند طه، ال فردی و برخی از اعیان و اشیای خارجی را شامل نمی شودـوق افعـم حقـعل

ام و کلی و ـرعی عـم شـوع حکـرعی خا  و معین باشد مسئلة فقهی خوانده می شود ولی اگر موضـوع حکم شـشود در دانش فقه چنانکه موض

ل ـمنطبق بر موارد متعدد باشد به نروی که حکم همة آن موارد در قضیه یکجا بیان شود قاعدة فقهی گفته می شود. یکی از  زمینه های تعام

ز به شمار می آیند که فقیه با ـاع واشتراک در موضوع اس، . موضوعات جدید در حقوق از موضوعات مستردثة فقه نیـادة اجتمـوق مـه و حقـفق

ه ـا بـتدهد ی  ـم آن را استنباط می  کند.حقوق در شناخ، موضوع نیز به فقیه یاری مـحک، هـمند در ادلـژوهش روشـابع و پـه منـمراجعه ب

 یابد.تی موضوعات را بشناسد و حکم متناسب با آن را در منابع و ادله درـسدر

و   فقه  اس،حقوق قلمرو    حقوق: قلمرو  اقتصادی  و  اجتماعی  مناسبات  بر  قواعد حاکم  فقهی، تنها  مباحث  مناسبات ادر حالی که  به  ختصا  

 حقوق اس،.سائل ـر از مـلذا قلمرو فقه بسیار گسترده ت؛ ال عبادی را نیز شامل میشودـبلکه افع، اجتماعی و اقتصادی ندارد

رد و ـال، فـه اصـ،. در زمینة هدف فقه با عنای، بـدال، اسـرای عـهدف قواعد حقوقی تأمین آسایش و نظم عمومی و اج  هدف فقه وحقوق :

قرب به خداوند ، م اجتماعی را هدف مقّدمی برای عدال، اجتماعی دانس، که زمینهساز تکامل معنویـد نظـالم بایـی اسـان بینـه در جهـجامع

 م و عدال، اجتماعی اشتراک در هدف دارند.ـفقه و حقوق در زمینة نظس،. بنابراین، و ترصیل خشنودی ا

بخشد به عنوان میحقوقی جه،  قواعد لذا به  ، رام میداندـاعی را حـبات اجتمـال و مناسـفقه با اشتمال بر احکام تکلیفی الزامی برخی از افع

 ملغی اعالم میدارد.ایر آن را  ــــوقی مغــــدة حقـر قاعـ، هـوی در بیع و قرض چون در فقه حرام دانسته شده اسـمثال مناسبات اقتصادی رب

 بخشد.   می بنابراین فقه بر قواعد حقوقی جه، 

 

 منابع : 

چاپ بیس، و سید مرمد باقر حجتی،  رـة دکتـالم( ترجمـالمرید فی آداب المفید و المستفید)آداب تعلیم و تعلم در اسه منی، شهید ثانی  

 ش۹۹/1، دفتر نشر فرهنگ اسالمی، تهران، هفتم

 ش   ۹۹/6، انتشارات دانشگاه تهران،تهران ،غصب و استیفا، مسئولی، مدنی، الزامهای خارج از قرارداد ضمان قهری،ناصر، کاتوزیان
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یکی از قانون گذاری های نوین و تاثیرگذار در 

نظام حقوقی ایران، جرم انگاری پولشویی به 

 ۹۹/6شمار می آید؛ چرا که تا قبــل از سال 

جرمی ترــــ، عنوان پولشــویی در مجموعه 

مقررات حقـــوقی کشور وجود نداش، و بعضاً 

شاهد جای خالی چنــین مقرره ای بودیم. 

گذار از جرم انگاری رفتارهایی  هدف غایی قانون

به عنـــوان پولشـــویی، بیشتر ناظر به مقوله 

پیشگیری از وقوع جرم منشأ بـــوده اس،؛ زیرا 

تجربه چندین دهه کیفر و مجازات سنگین در 

جرایــــم منــــشأ هـــم چون قاچـــاق 

قاچاق کاال و سایر جرایم سازمان   مواد مخدر،

یافته و فراملی، نتوانســته اس، در حد مطلوب 

پیشگیری را رقم بزند و شاهد میزان باالی آمار 

تکرار جرم در آنها بوده ایم. همواره یکی از 

انگیزه های مهم ارتکاب جرم در برخی جرایم، 

بهره بردن و انتفاع مالی از عواید حاصل از 

ارتکاب آن جرم می باشد و مجرمان نیز با نگاه 

هزینه و فایده ای که دارند، عمل مجرمانه را به 

کنند. لذا  منظور کسب منافع مالی انتخاب می

قانون گذاری کیفری با نگاهی مثب، و رو به 

رشــد و با عنـــای، به کنوانسیون های وین و 

این عنوان مجرمانه را  ۹۹/6پالرمـــو در سال 

وارد قوانین کشور نمود که در نوع خود حرکتی 

قابل تقدیر به شــمار می آید. مشابه چنین 

 662رویکردی در قوانین داخلی ایران، ماده 

قانون تعزیرات تر، عنوان جرم مداخله در 

 «در این مـاده آمده اس،:  اموال مسروقه اس،.

هرکس با علم و اطـــالع یا با وجـــود قرائن 

اطمینان آور به این که مال در نتیجه ارتکاب 

سرق، به دس، آمده اس،، آن را به نروی از 

انراء ترصیل یا مخفی یا قبول نماید یا مورد 

معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه 

ضربه شالق مرکوم خواهد شد.  14سال و تا 

در صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را 

حرفه خود قرار داده باشد به حداکثرمجازات در 

همانطور که در نص   »گردد. این ماده مرکوم می

این مـــاده آمـــده اس،، قانونگــذار در قانون 

نیز رویکردی  ۹۹1۹تعزیرات مصوب سال 

پیشگیرانه ناظر به جرم منشاء )جرم سرق،( را 

به کار بسته اس، تا از ارتکاب جرم سرق، 

جلوگیری نماید؛ چراکه پر واضح اس، که در 

راستای اصل حسابگری جزایی و هزینه و فایده 

متهم، سارق در صورتی که بداند بازاری برای 

فروش اموال مسروقه و یا مخفی و نگهداری 

منطقاً و عقالً دس، به   نمودن آنها وجود ندارد،

ارتکاب جرم سرق، نخواهد زد و اینگونه اس، 

که به واسطه جرم مداخله در اموال مسروقه، از 

جرم سرق، نیز جلوگیری صورت می گیرد. 

حال در خصو  جرم پولشویی نیز که به دلیل 

ماهی، سازمان یافته بودن و تشکیالت منسجم 

آن و همچنین فرا ملـــی بودنــش که غالباً در 

قلمرو حاکمی، سرزمینی یک کشور مردود 

نمی شود، همیــــن نگـــاه در قانــون مبارزه 

با پولشویی نمایان اس،. اساساً اگر بخـــواهیم 

پولشــــویی را در قالــــب عبــــاراتی تعریف 

انجام «بهترین تعریف عبارت اس، از:   نماییم،

اقدامات و عملیاتی برای پنهان کردن ماهیت 

 »مجرمانه عواید و منافع حاصل از ارتکاب جرم.

به تعبیر بهتر پولشویی یا تطهیر پول به نوعی 

ایجاد پوشش تجاری مشروع برای عواید حاصل 

از ارتکاب جرم نامشروع به شـــمار می آید.  

گذار نیز در قانون مبارزه با  لذا هدف قانون

پولشویی این اس، که اجازه بازیاف، و بهره 

وری از عواید مالی فعالی، مجرمانه را از مجرم  

رفتارهای مجرمانه جرم پولشویی:   نماید. سلب 

ابتدئاً الزم به توضیح اس، که قانون مبارزه با 

به تصـــویب   ۹۹/6پولشویی که در سال 

رسیده بود، پس از ویرایش و اصالح در برخی 

به صورت  ۹۹۱1818۹موارد نهایتاً در تاریخ 

اصالحیه تصویب و انتشار یافته اس، که شاهد 

رفع برخی خالهای قانونی در آن هستیم. 

 2رفتارهای مجرمانه پولشویی به موجب ماده 

ابف( تحصیل، «این قانون عبارت اس، از: 

تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از 

منشأ مجرمانه آن.ب(   ارتکاب جرائم با علم به

تبدیل، مبادبه یا انتقال عوایدی به منظور پنهان 

یا کتمان کردن منشاء مجرمانه آن با علم به 

اینکه به طور مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب 

جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم 

منشاء به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات 

قانونی ارتکاب آن جرم نشود.پ( پنــهان یا 

کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، 

جابجایی یا مابکیت عوایدی که به طور مستقیم 

یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده 

طور که مالحــــظه شد جـــرم  همـــان »باشد.

پوبشویی تنها از طریق یکی از رفتارهای مندرج 

اس، و این رفــتارها  قابــل اعمال ۲در ماده 

نیز با عنای، به نـص این ماده حصری به شمار 

همــچنین در خصو  مطلق یا مقید   آیند. می

بودن رفتارهای مذکور نیز شایان ذکر اس،، از 

گانه،  ظاهر رفتارهای مندرج در بندهای سه

شود و به صرف  مطلق بودن آنها برداش، می

 مهدی مظفری اناری
 کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
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گیرد، اما تنها در یک مورد و آن هم ذیل بند ب این ماده،  جرم پولشویی صورت می  ارتکاب رفتارهایی چون ترصیل، تملک، تبدیل، مبادله و...

کمــک به مرتکب جرم منجر به  « به عبارت دیگر  رفتار فیزیکی  به نتیجه خاصی می باشد؛  عبارت قانونگذار حاکی از مقید بودن رفتار مذکور

ای است که اگر فرد با راهنمایی و مشاوره خود به مرتکب جرم منشا، ، او را  به گونه   »نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود

 مجازات قرار داد.از آثار و تبعات قانونی ارتکاب جرم باز ندارد و نتیجه ای بر آن بار نشود، نمی توان وی را به استناد این بند مورد 

 مجازات جرم پولشویی

قانون مذکور مجازات این جرم عبارت اس،  ۱رسد. در ماده  نوب، به مجازات آن می  حال پس از آشنایی اجمالی با رفتارهای مجرمانه پولشویی،

پـــوبشویی )و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن( مرتکبین جرم پوبشویی مصادره   اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم «از: 

میلیارد ریال باشد به حبس تعزیری درجه پنج و ارقام بیشتر از آن به حبس  ۹1شود و همچنین چنانچه جمع اموال، درآمد و عواید مذکور تا  می

درجه چهار. در هر دو مورد عالوه بر مجازات قبل به جزای نقدی معادل وجوه و ارزش مابی که مورد پوبشویی واقع گردیده است، محکوم تعزیری 

و  ۴اعمال گردیده است، اضافه نمودن مجازات حبس تعزیری درجه  1۹۳۱رویکرد مثبتی که در اصالح قانون مبارزه با پوبشویی در سال  »شوند. می

شد. چرا که در قانون سابق تنها مجازات کیفری ای که در کنار مصادره اموال و عواید حاصل از ارتکاب جرم قابل اعمال بود، جزای نقدی می با ۵

بود که در حقیق، با وجود آن، اعمال مجازات در معاون، و شروع به جرم در پولشویی به مشکل برمی خورد و تعیین مجازات برای آنها دشوار 

شویی را  های قابل اعمال، عالوه بر این که مجازات جرم پول به لیس، مجازات ۹و  4با اضافه نمودن حبس تعزیری درجه  ۹۹۱1بود، اما در سال 

رم تر از مجازات ج از بازدارندگی الزم برخوردار نموده اس،، امکان تعیین مجازات معاون، و شروع به جرم را نیز بر اساس یک تا دو درجه پایین

 آید. اصلی فراهم آورده اس، که اقدامی قابل توجه و مفید به شمار می

 آید و امروزه بسیاری از خأل های قانونی در این همانطور که مالحظه گردید جرم پولشویی از جرایم تازه تصویب در نظام حقوقی ما به شمار می

به خوبی خواهد توانس، در حوزه جرایم اقتصادی و سازمان یافته اقدامی مثب، و قابل   عرصه از بین رفته و با نگاهی که به امر پیشگیری دارد،

 تقدیر را به ارمغان آورد.

 

 ( بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران۹818۹۹۱1قانون مبارزه با پولشویی)با آخرین اصالحات تا تاریخ   منبع:
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از آن جا که رشته ابهیات در اعتالی سطح 

معنوی قشر جوان تأثیر به سزایی داشته و نیاز 

به تربیت متخصص در حوزه های اسالمی  و 

همچنین تمایل قشر جوان به فراگیری این 

علوم در جامعه اسالمی مشاهده می گردد، این 

وظیفه را گروه ابهیات دانشگاه شهید باهنر 

کرمان با پذیرش دانشجو در گرایش علوم قرآن و 

و در  2831حدیث از بهمن سال تحصیلی 

گرایش فقه و مبانی حقوق اسالمی از مهرماه 

در مقطع کارشناسی و  2838سال تحصیلی 

در مقطع  2830-09همچنین از سال تحصیلی 

کارشناسی ارشد در دو گرایش یاد شده به انجام 

رسانده است . معرفت به معنای شناخت است. 

شناختی که اوبین مرحله از آشنایی و قدم 

ابهی است و هرچه  گذاشتن در مسیر قرب

تر گردد؛ آشنایی و قرب  معرفت بیشتر و وسیع

کاملتر خواهد شد تا جایی که پیوسته قلب 

شود و در همه  انسان وابسته به خدای متعال می

تواند راهنمای  حال متوجه او خواهد بود و می

رحمت و نماینده مهربانی و بخشش ابهی 

گردد. هدف از رشته ابهیات و معارف اسالمی 

قدم گذاشتن در همین مسیر است. قدم 

گذاشتن در مسیری که به یاری مطابعه، 

توان به  پژوهش و تالش و توکل می  تحقیق،

  شناخت خود و خداوند دست یافت. این رشته

و   ، فقه و حدیث  قرآن  علوم  گرایش  شش  دارای

  ، تاریخ شافعی  ، فقه اسالمی  حقوق  مبانی

  و حکمت  ، فلسفه اسالمی  ملل  و تمدن  فرهنگ

  است.  و عرفان  و ادیان  اسالمی

 و حدیث   قرآن  علوم  گرایش

 21  دانشجویان  و حدیث  قرآن  علوم  در گرایش 

  در این  گذرانند که می  کریم  واحد تفسیر قرآن

  و تفسیرهای  آیات  ، مفهوم نزول  واحد با شأن 21

  شوند. همچنین آشنا می  کریم  قرآن  مهم

  علوم  در زمینه  واحد درسی 21  دانشجویان

واحد با  21  در این  کنند که می  مطابعه  قرآنی

باید با آنها   هر پژوهشگر قرآن  که  خاصی  علوم

و   ، منطوق و مبین  مجمل  مبحث  آشنا باشد مثل

  قرآن  و درک  فهم  الزمه  شوند که ، آشنا می مفهوم

  بر مباحث  است. عالوه  آن  و تفسیر و تبیین

،  حدیث  در بخش  گرایش  این  دانشجویان  قرآنی

،  ابحدیث ، فقه ابحدیث ¹، درایـ ابحدیث با علم

و   تسنن  و اهل  شیعه  حدیثی  مجامع

  شوند؛ یعنی آشنا می  حدیث  اصطالحات

و   تطور، تحول  تاریخ  طور اجمابی  به  دانشجویان

و   تشیع  اهل  از دیدگاه  حدیث  علم  پیدایش

و   حدیث  علم  اصطالحات  ، معنا و مفهوم تسنن

کنند.  می  را مطابعه  احادیث  و محتوای  مفهوم

  دروستحصیل:   در طول  رشته  این  های درس

  و معارف  ابهیات  مختلف  های در گرایش  مشترک

و   ، صرف  ، منطق  اسالم  اسالمی شامل تاریخ

  عربی  ، ترجمه قرآن  ، اعراب کاربردی  نحو عربی

  و درک  ، قرائت عربی  به  و فارسی  فارسی  به

  و درک  ، قرائت و تفسیری  فقهی  متون  مفاهیم

  مفاهیم  و درک  ، قرائت عرفانی  متون  مفاهیم

از رادیو   واستفاده  مطبوعات  معاصر، قرائت  متون

،  بالغی  و محاضره، علوم  ، مکابمه و تلویزیون

،  تحقیق  ، روش عربی  و فرهنگ  زبان  تاریخ

  ، مبادی تخصصی  ، زبان شناسی جامعه  مبانی

  اسالمی  با علوم  ، آشنایی اصول  ، مبادی فقه

با   ، آشنایی  مقدماتی  (، فقه و فلسفه  )عرفان

 . ، تفسیر بزرگ  ادیان

   و حدیث:  قرآن  علوم  گرایش  تخصصی  دروس

  ، تاریخ  کریم  تفسیر قرآن  قرآن، تاریخ  تاریخ

  ، علوم ابحدیث ، فقه  ابحدیث ، درایـه  حدیث

در   کریم  تأثیر قرآن  کریم  ، تفسیر قرآن قرآنی

  ، علوم اببالغه بر نهج  ، مروری ادبی  علوم  پیدایش

 . بالغت

 : اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش

و   ، وظایف اسالمی  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش

  بیان  ابهی  تشریعات  را از دیدگاه  انسان  حقوق

  و بر روی  حکمت  از روی  که  کند، حقوقی می

  رابطه  و در زمینه  است  خردمندانه  محور مصابح

ها با یکدیگر یا  انسان  و خدا، رابطه  انسان  میان

  خود و طبیعت  به  نسبت  انسان  وظایف

توان متوجه تفاوت  باشد. از همین جا می می

میان رشته فقه و مبانی حقوق اسالمی و رشته 

حقوق در مفهوم عام آن شد. زیرا رشته حقوق، 

کند که از نظر عقل و عرف  اصوبی را بیان می

بشری، رعایت آنها در زندگی برای ایجاد نظم و 

امنیت الزم است. اصوبی که امکان دارد طبق 

تشخیص عقل، مصلحت موقت اما فوری داشته 

باشد. اما فقه بیانگر مصابحی است که در 

تکامل انسان تأثیر دارد. بنابراین از نظر حقوق 

اسالمی، اصول و قوانین نباید تنها عامل نظم و 

امنیت باشد، بلکه باید انسان را نیز به کمال 

برساند. از این بابت احکام فقهی ممکن است 

 .که اعتبار جاودانه داشته باشند

  حقوق  و مبانی  فقه  گرایش  تخصصی  دروس

  اسالمی:

،   االحکام  ، آیات  فقه  ، اصول  مقارن  ، فقه  فقه

  جزای  ، حقوق  فقهی  و فقها ، احادیث  فقه  تاریخ

  ، آیین اسالم  ابملل بین  ، حقوق اسالم  خصوصی

  عمومی  جزای  ، حقوق  در اسالم  دادرسی

،  خانواده  ، حقوق مدنی  ، قواعد فقه اسالمی

   تطبیقی  حقوق، حقوق  کلیات
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