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پیشگفتار
ذهن  که  است  پژوهشی  ریزی  برنامه  در   گذار  واثر  مهم  بسیار  مرحله ای  پژوهشی،  نیازسنجی 
پژوهشگران و متولیان امر پژوهش را به خود معطوف می سازد. در هر برنامۀ پژوهشی، باید به این پرسش 
پاسخ داد که نیازهای پژوهشی در آن عرصه چیست؟ و چه موضوعاتی باید پژوهش شود؟ بنابراین، چنانچه 
نیازهای پژوهشی براساس فرایندی علمی و معتبر شناسایی نشود و پژوهش ها با نیازهای واقعی ارتباط 
منطقی نیابد، گسستی عمیق واساسی بین نتایج پژوهش و نیازهای جامعه و بهره بران علم نمایان خواهد 

شد و در نتیجه، فعالیت های پژوهشی، اثر وارزش واقعی خودرا زا دست خواهند داد.
طرح های  اجرای  مسئله،  این  اهمیت  و  جایگاه  به  عنایت  با  علمیه  حوزه های  پژوهش  معاونت 
» نیازسنجی پژوهشی دانش های حوزوی« را در اولویت برنامه های خود قرار داد و نخستین اثر مرتبط 
این طرح را در سال 1391 با نام » اولویت های پژوهشی دانش فقه« منتشر ساخت. استمرار و تکمیل این 

طرح ها در سال های آینده، به دو شکل زیر در دستور کار معاونت پژوهشی قرار خواهد گرفت: 
1. راه اندازی سامانۀ ملی نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه

این کار، با هدف دست یابی به نرم افزاری جامع و تحت وب، برای استخراج نیازها و اولویت های 
پژوهشی دانش های حوزوی و پیگیری به روز کاستی ها و نیازها در گسترة علوم دینی انجام می شود و 
می کوشد با بهره گیری از توان علمی مراکز پژوهشی و دیدگاه های صاحب نظران و پژوهشگران حوزوی 

و دانشگاهی، پل ارتباطی میان جامعه و پژوهشگران باشد.
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2. اجرای نیازسنجی پژوهشی در دیگر دانش های حوزوی
پس از تجربۀ ارزشمندی که از اجرای » نیازسنجی پژوهشی فقه« به دست آمد، » نیازسنجی پژوهشی 
دیگر دانش های حوزوی« با تنوع منابع و رویکردها، مورد اهتمام معاونت پژوهش قرار گرفت. عناوین 
این طرح ها که در سال 1393 منتشر و به جامعه علمی ارائه شد، عبارت اند از: » اولویت های پژوهشی 
تفسیر وعلوم قرآن«، اولویت های پژوهشی مناسبات دین و روان شناسی«، » اولویت های پژوهشی اقتصاد 
ادبیات  تعلیم وتربیت حوزة علیمه« و» اولویت های پژوهشی  اسالمی«، » اولویت های پژوهشی نظام 

داستانی«. 
در طرح های یادشده، اهداف دیگری نیز مورد توجه است که در جای خود از اهمیت فراوانی برخوردار 

است. برخی از این اهداف عبارت اند از:
الف. جهت دهی دقیق تر به پژوهش ها در راستای نیازها و اولویت ها؛ 

ب. بهره گیری مناسب از مباحث هر دانش و مباحث بین رشته ای مرتبط؛
ج. توجه به نیازها در عرصۀ ملی و فرا ملی.

اینک در ادامه رسالت اولویت یابی نیازهای پژوهشی در گستره دانش های حوزوی طرح های جدید 
دیگری نیز آماده ارائه به جامعه علمی است. در طرح های جدید که تجربه مدیریت و نظارت طرح های 
شش گانه سابق نیز همراه دست اندرکاران نیازسنجی پژوهشی بود، منابع بالقوة اطالعاتی نظیر مطالعات 
تطبیقی، اسناد باالدستی، چالش های پیش  رو، مطالعات آینده نگرانه، نظریه های مطرح در عرصۀ دانش ها 

و منابع علمی پژوهشی با قوت بیشتر و نتایج مطمئن تر پی گیری شد.
» نیازسنجی پژوهشی اصول فقه« از جملۀ طرح های جدید نیازسنجی است که در قالب » اولویت های 
پژوهشی اصول فقه« منتشر و به جامعۀ علمی ارائه شده است. این کار، نخستین سند نیازسنجی اصول 
فقه در سطح ملی است، که هم اکنون با مطالعات و تالش های فراوان جمعی از یاران سخت کوش، به ثمر 
نشسته و در اختیار سیاست گذاران، صاحب نظران و پژوهشگران این عرصه قرار گرفته است. سند حاضر 
عالوه بر برخورداری از نقاط قوت اسناد قبلی نیازسنجی، از ویژگی های دیگری نیز برخوردار است که از 
جمله آنها: » انطباق عناوین نیازهای استخراج شده با عناوین مصوب مدارج علمی حوزه در رشته های 

مربوط به اصول فقه« می باشد. 
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در این طرح » 971« عنوان پژوهشی استخراج شده است. که » 364« عنوان دارای اولویت » الف«، 
» 464« عنوان اولویت » ب«، » 140« عنوان دارای اولویت » ج« و » 2« عنوان از اولویت» د« برخوردار 

است.
آثار منتشر شده با عنوان اولویت های پژوهشی دانش های حوزوی در پایگاه اطالع رسانی نیازها و 
اولویت های پژوهشی به آدرس WWW.RP.ISMC.IR ارایه شده است و اولویت های پژوهشی اصول فقه  

نیز  بزودی در پایگاه اطالع رسانی یاد شده ارائه خواهد شد.
در اینجا الزم است با تشکر و قدردانی ویژه از اعضای محترم شورای عالی حوزه های علمیه و آیت 
اهلل آقای حسینی بوشهری، مدیر سابق حوزه های علمیه، حجت االسالم و المسلمین آقای عماد معاون 
وقت پژوهش که ضمن باور عمیق به نیازسنجی پژوهشی از حمایت ها وهدایت های مدیریتی و علمی 
ایشان در این اثر بهره برده شد، حمایت های بی دریغ دفتر مقام معظم رهبری در قم و مسئول محترم آن 

حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مروی را از این طرح ارج نهیم.
همچنین تالش های سازنده همه دست اندرکاران این اثر ارزشمند را سپاس گفته و از یکایک آنها 
تشکر می کنیم؛ به ویژه: حجت االسالم و المسلمین سیدصادق محمدی، مجری طرح؛ حجت االسالم 
و المسلمین محمد محمدی قائینی، ناظر علمی محتوایی؛ حجت االسالم و المسلمین علی رحمانی 
سبزواری، که در ارزیابی اثر نقش داشته است؛ حجت االسالم و المسلمین مازنی و دکتر کوروش فتحی 
واجارگاه، ناظران علمی روشی؛ دبیرخانه انجمن های علمی حوزه؛ حجت االسالم و المسلمین حقی، مدیر 
مطالعات پژوهشی و مدیر کالن طرح نیازسنجی پژوهشی دانش های حوزوی؛ حجج اسالم و المسلمین 
ساجدی و فاخری، مدیران سابق مطالعات پژوهشی؛ حجت االسالم و المسلمین حسین مؤمنی و آقای 

سعید شایان پور.
بر این باوریم که اثر حاضر از خطا و نقصان مصون نبوده و نیازمند نقد اندیشمندانه عالمان حوزه 
و دانشگاه است. بنابراین، صمیمانه دست یاری ایشان را به گرمی فشرده و ارشادات آنها را مشتاقانه  

پذیراییم.  
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مقدمه
نیازسنجی پژوهشی، با آنکه دارای پیشینه ای طوالنی نیست؛ اما امروزه کارکردها و کارایی های 
بسیار آن در گسترش دامنه دانش، جایگاهی واال بدان بخشیده است. از سوی دیگر، با شکل گیری نظام 
جمهوری اسالمی، دانش های دینی و به ویژه اصول فقه، بیش از هر زمانی با پرسش های نو مواجه شده و 
این امر، ضرورت پویایی و پایایی آن را دوچندان کرده است. بنابراین، دانش اصول فقه بیش از هر زمانی، 
به افق های نو و آینده بینی های بسیار نیازمند است. این نیازمندی، وقتی بر آورده خواهد شد که با استفاده از 
کارکردهای اثرگذار نیازسنجی پژوهشی، نیازهای گوناگون این دانش دینی را کشف و در فرایندی علمی، 

آنها را اولویت بندی کرده و در دستور کار محققان و استادان این عرصه قرار داد. 
چنین کاری، با رویکرد نیازسنجی پژوهشی و با مطالعات آینده پژوهانه، به نظر می رسد تا کنون در 
حوزه های علمیه انجام نگرفته است. بنابراین، اجرای طرح »اولویت های پژوهشی دانش اصول فقه« 
نخستین اثری است که با استفاده از منابع مطالعاتی فراوان و بهره مندی از روش ها و فنون علمی امروزین، 
در معاونت پژوهش حوزه های علمیه تهیه و در معرض دید پژوهشگران، صاحب نظران و اساتید این عرصه 
از دانش دینی قرار گرفته است؛ البته این را باید یاد آور شد که تالش های علمی و پژوهشی عالمان اسالم 
از آغاز تا کنون، بر پایه نوعی نیازسنجی و اولویت گذاری استوار بوده و از این رهگذر، میراث گران بهایی 
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از دانش دینی برای آیندگان برجای مانده است؛ اما به نظر می رسد، اجرای طرح »اولویت های پژوهشی 
دانش اصول فقه« با استفاده از ظرفیت ها و دستاوردهای نیازسنجی پژوهشی، در نوع خود بی سابقه و نو 

باشد.
برای استخراج نیازهای پژوهشی دانش اصول فقه و اولویت بندی آنها، ابتدا چندین ساختار اصول فقه 
از آغاز تا کنون بررسی شد؛ اما به دلیل وجود تفاوت های فراوان میان آنها، ساختار کفایه االصول مبنای کار 
قرار گرفت. این ساختار، در میان حوزه های علمیه رایج بوده و اساتید، فضال و طالب با آن مأنوس هستند. 
پس از تعیین نوع ساختار، شناسایی نیازهای پژوهشی اصول فقه آغاز شد. جمع آوری این نیازها با استفاده 
از روش ها و فنون مختلفی صورت گرفت؛ از جمله: روش پیمایش )پرسش نامه و مصاحبه(، مشاوره، بارش 

فکری و مطالعات کتابخانه ای و اسنادی. 
محورهای مطالعاتی برای جمع آوری اطالعات مربوط به این طرح، عبارت بودند از: منابع علمی و 
پژوهشی، مطالعات تطبیقی، چالش ها و مسائل نوپدید، مطالعات آینده نگرانه، نظریه های عمده در اصول 
فقه، مطالعات دانشی اصول فقه و نیازهای نهادها و مراکز علمی و اجرایی. برای دست یابی به داده های این 
محورهای مطالعاتی، جامعه هدف تعیین شد که برخی از این قرار است: کتاب ها و مجالت علمی معتبر، 
مقاالت و پایان نامه ها، استادان و صاحب نظران، متخصصان و کارشناسان، مؤسسات پژوهشی حوزوی و 

مراکز و نهادهای اجرایی کشور.  
تجزیه و تحلیل داده های علمی و نیازهای شناسایی شده، از اصلی ترین مراحل این طرح بوده است 
که در کارگروهی متشکل از اساتید دروس خارج به انجام رسید. در این مرحله، نیازهای جمع آوری شده، بر 
اساس ساختار منتخب اصول فقه به عناوین پژوهشی تبدیل و در نهایت، با عنوان »اولویت های پژوهشی 
دانش اصول فقه« تدوین شدند. همچنین، شکل اجرای هر یک از نیازها در چند قالب تعیین شد که 
عبارت بودند از: پایان نامه سطح چهار، پایان نامه سطح سه، مقاله علمی پژوهشی، مقاله علمی ترویجی، 

کتاب و طرح پژوهشی.  
بر آنچه گفته شد این نکته را باید افزود که نیازسنجی پژوهشی امروزه یکی از ضرورت های اساسی 
نظام علمی هر کشوری است؛ زیرا با کمک آن می توان مشکالت و کاستی های بسیاری را از سر راه تولید، 
توسعه و ترویج دانش برداشته، از تکرار کارهای موازی جلوگیری و وضعیت موجود دانش را به وضعیت 
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مطلوب تبدیل کرد. طرح نیازسنجی پژوهشی دانش اصول فقه، با عنایت به همین ضرورت، در معاونت 
پژوهش حوزه های علمیه آغاز و هم اکنون، پس از فراز و فرودهای بسیار، به پایان راه خود رسیده و آماده 
ارائه به جامعه علمی است. دست اندرکاران این طرح علمی، امیدواراند که با انتشار چنین آثاری، گامی در 
جهت پیشگیری از کارهای موازی در این عرصه برداشته شود و دانش اصول به سرانجامی مطلوب دست 

یابد.  
پدیدآوران این اثر، از یکایک اساتید، صاحب نظران، متخصصان، کارشناسان و مراکز و نهادهایی که 
با مساعدت های خالصانه خود، دشواری های فراوان این کار را هموار کردند، سپاس بسیار می گزارند و در 
پایان، بر این نکته اذعان می کنند که چنین کاری، از کاستی و نقص مبرا نیست. به همین دلیل، چشم به 
راه دیدگا ها و پیشنهادهای سازنده فرهیختگان بوده که در ویراست های بعدی، آنها را به کار آورند و غنای 

محتوایی و ساختاری اثر را بیفزایند. توفیقات همگان را از خداوند متعال خواهانیم.





کلــّیات

بخش اول





1. بیان مسئله

یکی از مهم ترین عوامل حرکت و دسترسی به هدف مورد نظر، نیاز و احساس آن است و به عبارت 
دیگر، اولین عامل تحریک بشر در مسائل فردی و اجتماعی احساس این حالت درونی است. بنابراین، 
هرگز این حالت به معنای نقص و کمبود نیست؛ بلکه می توان گفت: نیاز، نشانگر مرتبه ای از کمال است. 
یک پژوهش موفق زمانی اتفاق می افتد که ابتدا نیازهای کلی و جزئی موضوع پژوهش شناسایی شود،  
سپس نیازها ارزیابی و طبقه بندی و در آخر، بر اساس واقعیت های موجود به یک ترتیب منطقی و کاربردی 

اولویت بندی شوند. 
تصمیم گیري در بارة نوع و ماهیت پژوهش ها در مراکز آموزشي و پژوهشی یکي از چالش زاترین 
مباحث در حوزه مدیریت و برنامه ریزي پژوهشی محسوب مي شود. اینکه در باره چه چیزي باید پژوهش 
کرد و کدام موضوعات یا عنوان ها ارزشمندتراند، پرسشي است که ادبیات برنامه ریزي پژوهشي را بیش 
از نیم قرن به خود مشغول کرده است. )فتحی واجارگاه، 1389( نقطه آغاز هر پژوهشی، مسئله یابی است و تا 
مسئله اساسی شناسایی نشود، صرف زمان و هزینه برای انجام پژوهش، صرفاً اتالف منابع انسانی و مادی 
خواهد بود. الزمه شناسایی عناوین پژوهشی ارزشمند و موضوعات اساسی، نیازسنجی پژوهشی است. 
نیازسنجی پژوهشی با گردآوری اطالعات از متخصصین و افراد ذی ربط و تجزیه و تحلیل آنها، به شناسایی 
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نیازهای واقعی افراد، گروه ها، سازمان ها کمک چشمگیری می کند. )ارفع بلوچی و همکاران، 1390، ص 3( 
حوزه های علمیه، اگر بخواهند متناظر با رسالت جهانی دین اسالم، نقش رهبری و پاسخگویی به نیازهای 
مردم را در ابعاد گوناگون فردی و اجتماعی و در سطوح و الیه های ملی و فراملی به صورت درست و مؤثر 
ایفا کنند، چاره ای جز راهبرد اساسی » تحول نیازمحور« ندارند. )خاکبان، 1389( در حقیقت بدون شناخت 
واقعی نیازهای جامعه و اولویت بندی آنها نمی توان انتظار پاسخگویی مؤثر را داشت و منابع انسانی و مالی 
محدود تلف می شوند. به عالوه، جهان در حال تغییر و تحول است و قبل از اینکه قربانی تغییرات بشویم، 
می توانیم در ایجاد تغییرات مطلوب نقش ایفا کنیم و به صورت غیرواکنشی، تغییرات مطلوب را برای آینده 
ایجاد کنیم. معمواًل عادت بر این است که پس از وقوع حادثه به چاره جویی بپردازیم. در حالی که می توان 
از وقوع حادثه پیش گیری کرد. تدوین سیاست های پیش گیری، مانند نیازسنجی، از جمله فعالیت های 
برنامه ریزی استراتژیک به شمار می رود. )کافمن و هرمن، 1374( از این رو، نیازسنجی پژوهشی به عنوان گام 
اساسی در تدوین هر راهبرد و برنامه ریزی پژوهشی کاماًل ضروری بوده و پرداختن به آن از اولویت های 
یک سازمان پژوهشی است. این گام ضروری، در حوز های علمیه و مراکز آموزشی پژوهشی اسالمی از 
اهمیت بیشتری برخوردار است؛ چرا که جهان اسالم هر روز با شبهات و هجمه های متعدد تبلیغی، فرهنگی 

و سیاسی مواجه می شود و لزوم برنامه ریزی استراتژیک در این زمینه بیشتر آشکار می شود.
از دانش های مهم این عرصه که الزم است با دیدبانی و ترسیم وضعیت موجود و مطلوب مورد رصد 
قرار گیرد، دانش اصول فقه است. بدون شک دانش اصول فقه، به عنوان یکی از دانش های اسالمی، از 
جایگاهی خاص در مجموعه علوم اسالمی برخوردار است. این دانش به عنوان » منطق استنباط حکم 

شرعي«، کاربري ویژه ای در حوزه های علمیه دارد.
کاربرد فراوان دانش اصول در سایر شاخه های دانشی و معرفتی موجب شده تا از آن به عنوان یکي 
از زنده ترین و بینادي ترین عرصه هاي دانش پژوهي، به ویژه دانش پژوهي حوزوي، یاد کنند. در سال هاي 
اخیر، به دلیل تحّولي که در نتیجه  انقالب اسالمي و پس رخدادهاي آن در مجموعه  پژوهش هاي دیني به 
 وجود آمد، نقش محوری و بنیادین علم اصول به عنوان منطق داللت و استنباط در حوزه مسائل دینی و 

همچنین مدخل اصلی نظریه پردازی دینی بیش از هر زمان دیگر نمایان شد. 
از آنجا که این شاخه از دانش ظرفیت فراوانی را برای افراد در مواجهه با پرسش ها و چالش هاي 
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نوین )چالش های علمی مربوط به جهان، انسان، جامعه، فرد، روابط اجتماعي، سیاسي، فرهنگي، اقتصادي، 
اداري و ...( فراهم می سازد، ضروری است که حساسیت و دقت مضاعفی در بهره گیری و استفاده از آن 

صورت گیرد. 
رسالت برون نگر حوزه های علمیه در درجه نخست، درک صحیح دین و مبانی احکام و دستورات آن 
است. در زمان کنونی، از طرفی رابطه تنگاتنگ بین فهم دین و اصول فقه به وجود آمده و از طرف دیگر، 
حجم انبوه سؤاالت فقهی و مانند آن نیاز به عرصه های جدید در مباحث اصول را نمایان ساخته است؛ 
این در حالی است که مباحث انتزاعی و واقع گریز در علم اصول باعث تورم و توسعه زائد آن گشته است.

بنابراین، با یک نگاه، نیازمند توسعه علم اصول بر اساس واقعیت های موجود هستیم و با نگاه دیگر، لزوم 
به حاشیه راندن برخی مباحث علم اصول احساس می شود. این در حالی است که تحول در شیوه استنباط 
نیز ضروری به نظر می رسد؛ بی آنکه از اصول آن صرف نظر شود. همه اینها، به نوعی، با نیازسنجی دقیق 
در قلمرو علم اصول ارتباط دارند. بنابراین، اواًل باید نیازهای دانش علم اصول را با توجه با اقتضائات زمانه 
شناخت؛ ثانیاً آنها را به دست ارزیابی و مطالعه دقیق سپرده و ثالثاً برای اجرای پژوهش در قالب کتاب، 

پایان نامه و مقاله آنها را اولویت بندی کرد. این سه مرحله، در این اثر اجرا و عملیاتی شده است. 

2. ضرورت پژوهش 

برخي از مهم ترین ضرورت های اجرای این پژوهش عبارت اند از:
جایگاه واال و ارزشمند اصول در شکل گیری و جهت دهی سایر دانش های اسالمی و اقبال فضال   .1
و طالب حوزه های علمیه و اساتید و دانشجویان رشته های مرتبط به پژوهش در مباحث اصولی؛

تأثیر پژوهش های مبتنی بر نیازسنجی در تحول دانش اصول ناظر به » تدوین دانش عام اجتهاد   .2
در حوزه دانش دین«؛

ناآشنایی کافی طالب، دانشجویان، اساتید و سیاست گذاران علمی کشور با ظرفیت های بالقوه   .3
مطالعات اصولی در حل مسائل و چالش های نوین و پیش رو؛

نیاز پژوهشگران و طالب حوزه های علمیه به موضوعات پژوهشی برای پایان نامه های حوزوی   .4
و دانشگاهی؛
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تورم زدایی از علم اصول فقه؛  .5
لزوم توسعه علم اصول در پرتو تحول و گسترش اقتضاهای علم اصول فقه؛  . 6

زمینه سازی رشد و توسعه روزامد دانش اصول با رویکرد آینده نگر.  .7

3. اهداف پژوهش

هدف اصلی: دستیابی به اولویت های پژوهشی دانش اصول فقه.

اهداف ویژه

y	 زمینه سازی و مشارکت در توسعۀ علوم حوزوی و ترسیم هندسۀ مسائل اصول فقه؛ 
y	 عنایت به نقش و جایگاه نیازسنجی پژوهشی در فرایند پژوهش های حوزوی به عنوان پیش نیاز 

فرایند عملیاتی و اجرایی پژوهش های استاندارد در حوزه های علمیه؛
y	 زمینه سازی برای تدوین مدل بومی نیازسنجی پژوهشی حوزه های علمیه )منابع، روش شناسی 

بومی  مدل  به  از طریق دست یابی  و...(  اولویت یابی  به شاخص های  مدل دست یابی  نیازها، 
نیازسنجی پژوهشی در حوزة مطالعاتی اصول فقه؛

y	 آینده نگری و برنامه ریزی راهبردی در امر پژوهش و پرهیز از تصمیم گیری غیرکارشناسی در 
زمینه دانش اصول فقه از سوی مراجع تصمیم گیری؛

y	 دست یابی به جهت گیری روشن پژوهش ها در قلمرو دانش اصول فقه در راستای تدوین نقشه 

راه تولید دانش دینی؛
y	تخصیص بهینه منابع پژوهشی و تولید دانش دینی در حیطه اصول فقه؛ 
y	شناسایی متقاضیان آثار پژوهشی دینی در حوزه دانش اصول فقه؛ 

y	 زمینه سازی برای اصالح ترکیب سرمایه انساني و ارتقاي کیفي آن در اجرای طرح ها و تهیه  بانک 
جامع اطالعات )پژوهشگران، مراکز، موضوعات، منابع و...( در زمینۀ اصول فقه؛

y	مشارکت در رفع نیازهاي تخصصي جامعه و نظام اسالمی در گستره اصول فقه؛ 

y	ارزیابی و سنجش وضعیت موجود پژوهش در حوزه اصول فقه؛ 
y	 .ترسیم نحوه دست یابی به وضع مطلوب اصول فقه با استفاده از اولویت های پژوهشی 
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4. مفاهیم  و اصطالحات پژوهش 

1-4. نیاز

اگر چه » نیاز« مفهومی روشن دارد و ما آن را در معنایی مترادف با » خواسته« به کار می بریم؛ اما 
تعریفی که در حد شرح االسم برای نیاز ذکر شده، عبارت است از: » فاصله میان وضعیت موجود و وضعیت 
مطلوب.« مجموعاً نیاز را می توان در سه وجه مورد توجه قرار داد؛ 1. نیاز به عنوان تفاوت یا اختالف؛ 2. 
نیاز به عنوان نقص و کاستی؛ 3. نیاز به عنوان خواسته یا ترجیح مطلوب و مقایسه وضع موجود با وضع 

مطلوب. )فرجاد، 1388، ص 36(

2-4. نیازسنجی

نیازسنجی در لغت به معنای تعیین و اندازه گیری نیاز است. بالطبع نیازها با توجه به اهداف و وضع 
مطلوبی که برای فرد یا سازمان یا جامعه یا هر شیء هدفمندی در نظر گرفته می شود، تعریف می گردند. 
به طور مختصر می توان گفت: نیازسنجی عبارت است از » شناسایی نیازها و درجه بندی آنها به ترتیب 

اولویت.« 

3-4. نیازسنجی پژوهشی

با توجه به مفهوم نیازسنجی و پژوهش، مفهوم نیازسنجی پژوهشی نیز تا حدودی روشن می شود. 
بنابراین، نیازسنجی پژوهشی عبارت است از: » فرایند پیچیده شناسایی نیازهای پژوهشی بالقوه و تعیین 
اولویت در بین پروژه های مختلف پژوهشی آتی، که از این رهگذر مبنای قابل دفاعی برای تخصیص مؤثر 

منابع فراهم آید.«
شناسایی نیازهای پژوهشی عبارت است از: فرایند شناسایی نیازهای پژوهشی و دست یابی به حداکثر 
عناوین و موضوعات پژوهشی؛ اما تعیین اولویت های پژوهشی، به معنای فرایند گزینش و انتخاب برخی 
عناوین پژوهشی از بین مجموعه متنوعی از موضوعات پژوهشی است. پس از شناسایی نیازهای پژوهشی 
و اولویت بندی آنها، تنها یک سازمان یا مؤسسه می تواند مبنای علمی و منطقی معینی را برای تخصیص 

منابع به طرح های پژوهشی به صورت شفاف و قابل دفاع فراهم آورد. 
بنابراین، در یک برداشت کلی، نیازسنجی پژوهشی فرایندی است دشوار و پیچیده که با شناسایی 
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نیازهای پژوهشی بالقوه آغاز می شود، با اولویت بندی این نیازها ادامه می یابد و نهایتاً با تدارک مبنایی 
برای تخصیص منابع در دسترس به عناوین پژوهشی به اتمام می رسد. )فتحی واجارگاه، 1387، ص 5 و 6( 

4-4. نیازسنجی پژوهشی دانش اصول فقه

شناسایی روشمند نیازهای پژوهشی بالقوه و بالفعل )مشهود و مکتوم(، واقعی و توهمی دانش اصول، 
اعم از نیازهای نهاد دانش و دانش های بهره بر، طبقه بندی و تقسیم بندی نیازها در مبانی مؤثر، تعیین وزن 
هر نیاز و اولویت گذاری نیازها بر اساس شاخص های مشخص شده و مورد توافق ناظر به پیش فرض  

انتخابی در کارکرد دانش اصول با هدف روزامدسازی و پاسخگوسازی آن.

5-4. پژوهش

پژوهش یعنی » فرایند تولید دانش، « مصادیق پژوهش عبارت است از: تولید نظریه، اصالح نظریه، 
تکمیل نظریه، ارتقای نظریه، نقد نظریه، دفاع از نظریه، ارائه کاربرد جدید برای نظریه و تولید پرسش های 

جدید. )معاونت پژوهش حوزه، 1391، ص 9(

6-4. دانش اصول فقه

مجموعه قواعدی است که توسط آنها احکام شرعی فرعی از اّدله عقلی یا نقلی استخراج می شود.

5. رویکردهای نیازسنجی پژوهشی  

تعیین اولویت های نیازسنجی پژوهشی در عمل مستلزم به کارگیری رویکردهای متفاوتی است. از 
آنجا که رویکرد، نقش بارزی در جهت گیری فرایند نیازسنجی پژوهشی دارد، برجسته سازی رویکرد به کار 

رفته اهمیت فراوانی دارد. به طور خالصه، مهم ترین رویکردهای نیازسنجی پژوهشی عبارت اند از:

1-5. رویکرد آسیب شناختی )حل مسئله(

در این رویکرد، مشکالت و آسیب های موجود مد نظر قرار می گیرد تا با شناخت مشکالت و پژوهش 
در مورد آن، راه حل های مناسب شناسایی شوند.

2-5. رویکرد موضوعی )محتوایی یا رشته ای(

این رویکرد، بر ماهیت، ساختار و شاخه های یک رشته موجود مبتنی است و از ساختار دانش و 
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قلمروهای موجود در ذیل یک رشته علمی برای شناسایی موضوعات و عناوین پژوهش آتی مختلف و 
تعیین اولویت ها استفاده می کند. ترتیب، تقدم و تأخر این قلمروها می تواند به عنوان مبنایی برای تقدم و 

تأخر طرح های پژوهشی یا تعیین اولویت های آنها به کار رود. 

3-5. رویکرد تقاضامحور

در این رویکرد، نیازهای پژوهشی بر مبنای نظریات و دیدگاه مخاطبان و شرکای عمده درون و 
برون نظام پژوهشی، به ویژه مجریان و کاربران، ترسیم و خواسته ها و دیدگاه های مشتریان در فرایند 

تصمیم گیری، به ویژه نیازسنجی پژوهشی، لحاظ می شود. 

4-5. رویکرد عرضه محور )مبتنی بر منابع(

در این رویکرد طرح ها و عناوین پژوهشی بر مبنای منابع در دسترس پژوهشی انتخاب می شود و 
معیار عمده گزینش یا در اولویت قرار دادن موضوعات پژوهشی، وجود منابع برای آنها است. 

5-5. رویکرد اداری- مدیریتی

در این رویکرد، ساختار سازمانی، یعنی بخش های مختلف سازمان و مأموریت و تکالیف این واحدها 
و بخش ها به عنوان مبنایی مناسب برای شناسایی طرح های پژوهشی و اولویت بندی آنها مد نظر قرار 

می گیرد. 

6-5. رویکرد نظام دار

در این رویکرد، نیازسنجی پژوهشی عموماً به عنوان فرایند ارزیابی و مقایسه پروژه های مختلف در 
نظر گرفته می شود و در پرتو آن، باید ضمن تعریف اهداف، معیارها و استانداردهای مناسب، پروژه های 
مختلف پژوهش آتی با این معیارها و استانداردها سنجیده و نقش و کمک نسبی هر یک از پروژه به تحقق 
اهداف تعیین شده به دقت ارزیابی و نهایتاً بر مبنای مقایسه بازده و نتیجه هر یک از پروژه ها، طرح های 
مختلف اولویت بندی شود. مطالعه امکان سنجی، یکی از مؤلفه های مهم این رویکرد تلقی می شود که 
در آن امکان اجرا یا عملی بودن هر یک از پروژه ها به عنوان یک معیار اساسی مورد توجه قرار می گیرد. 

)فتحی واجارگاه، 1385، ص 13-19(

گفتنی است، آنچه در عمل اتفاق می افتد، ترکیبی از رویکردهای مختلف یاد شده در فرایند نیازسنجی 
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پژوهشی دانش اصول فقه است؛ یعنی به جای استفاده از یک رویکرد انحصاری و خاص، ترکیبی از 
رویکردها استفاده می شوند.

6. روش ها و فنون نیازسنجی پژوهشی 

   از آنجایی که نیازسنجی نوعی پژوهش به شمار می رود، نیازمند روش ها و الگوهای نظام مند 
است. در اینجا به برخی از مهم ترین روش هایی که بیشتر درشناسایی نیازهای پژوهشی کاربرد دارند، 

اشاره می شود: 

1-6. نوشتن سناریو

سناریونویسی روشی برای تولید اطالعات در باره آینده نامعین و مبهم است. اساسا پژوهش در هر 
عرصه ای باید با افق ها و چشم اندازهای بلندمدت سروکار داشته باشد و نباید فقط جنبه واکنش و عکس 
العمل به مسائل و مشکالت را داشته باشد؛ بلکه باید بخشی از انرژی و منابع پژوهشی صرف ترسیم آینده 

و زمینه سازی برای اقدام پیشاپیش و فراکنشی گردد. )فتحی واجارگاه، کوروش، 1385، ص77(

2-6. روش مشاوران کلیدی

در این روش، فرض بر این است که گروه کوچکی از افراد هستند که بخش عمده ای از اطالعات 
اساسی مورد نیاز را در اختیار دارند. این افراد کسانی هستند که به دلیل خاصیت جایگاه رسمی یا غیررسمی 
که از آن برخوردار هستند یا بوده اند، در موقعیت خوبی برای شناسایی آنچه مورد نیاز حیطه معین یا گروه 
خاصی از افراد می باشد، قرار دارند و شناسایی آنها مهم ترین فعالیت در این روش می باشد. وقتی افراد 
مذکور شناسایی شدند،  می توان به طرق مختلفی، مانند مصاحبه، پرسش نامه یا بحث گروهی، اطالعات 

را گردآوری نمود. )عباس زادگان و ترک زاده، 1379، ص 129(

3-6. پیمایش

پیمایش در اصطالح به روشی از پژوهش گفته می شود که ابزارهای گردآوری اطالعات در آن 
پرسش نامه، مصاحبه و مشاهده می باشد. )همان، ص136( 

4-6. فنون مکمل

در فرایند نیازسنجی، از مجموعه متنوعی از فنون مکمل استفاده می شود که به تنهایی در فرایند 
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نیازسنجی پژوهشی استفاده نمی شوند؛ بلکه همراه سایر فنون به کار برده می شوند. )فتحی واجارگاه، 1389، 
ص 122( برخی از این فنون عبارت اند از: فن دلفی، فن فیش باول، فن تل استار، گروه های متمرکز، روش 

تصویرپردازی خیالی یا خیال پردازی، مشاهده مستقیم، جلسه شهری یا فوریوم باز و سایر روش ها که در 
منابع معتبر به آنها به صورت مبسوط اشاره شده است. )فتحی واجارگاه، 1385(

انتخاب روش و فنون نیازسنجی، تابع شرایط و معیارهایی است؛ از جمله: همچون: میزان مشارکت 
طرف های ذی نفع، ذی نفوذ، ذی عالقه و ذی ربط، میزان هزینه، زمان مورد نیاز، ارتباط و قابلیت سنجش 

داده های جمع آوری شده. )یارمحمدیان، بهرامی و فروغی ابری، 1383(

7. پیشینه تحقیق

عالمان مسلمان به ویژه علمای شیعه در مقاطع مختلف تاریخی با رصد شرایط جامعه و نیازهای 
واقعی آن، به نوعی نیازسنجی در قلمروهای مختلف علمی، فرهنگی، سیاسی پرداخته اند. )عماد و همکاران، 
1391( با مطالعه سیره عملي دانشمندان مسلمان از جمله شیخ مفید )ره(، سیدرضي )ره(، سیدمرتضي)ره( و 

شیخ طوسي)ره( مي توان دریافت که بزرگان اسالم نیز فعالیت هاي علمي خود را بر مبناي نوعي نیازسنجي 
و اولویت گذاري بنا کرده بودند و این واقعیت تا دوره معاصر قابل رهگیري است. فعالیت هاي پژوهشي ـ 
آموزشي عالمه طباطبایي)ره( مؤیدي گویا بر این مدعا است؛ )عماد و همکاران، 1391( اما نیازسنجي پژوهشي 
به عنوان یک علم قلمروي بسیار جوان و در حال تحول است. این قلمرو علمي که ریشه در نیازسنجي 
از یک سو و مدیریت پژوهشي از سوي دیگر دارد، از سابقه چنداني برخوردار نیست. از یک سو، در داخل 
کشور تا کنون پژوهش هاي محدودي در این زمینه صورت گرفته است که به ندرت در صدد تبیین 
نظري موضوع و شرح متدولوژیک نیازسنجي پژوهشي برآمده اند و از سوي دیگر در سطح بین المللي نیز 
دستاوردهاي بشري در این عرصه هنوز در حال تکامل و توسعه است«. )فتحي واجارگاه، 1387، ص 4( از این 
رو، درکشور فعالیت ها و طرح های محدودی در این زمینه قابل ردیابی است، البته پژوهش ها و طرح های 
مربوط به نیازسنجی آموزشی در مقایسه با نیازسنجی پژوهشی بیشتر و گسترده تراند. )پژوهش هایی مانند 
فتحی و اجارگاه، گویا، آقازاده، ابوالقاسمی و کامکاری، 1381؛ سعیدی رضوانی و بیتقی، 1382؛ سعیدی رضوانی و آهنچیان، 

1386؛ امینی و شقاقی، صداقت، 1384؛ زارعیان جهرمی و احمدی، 1384؛ شهیدی، چنگیز، سلمان زاده و یوسفی، 1388؛ 



عمادزاده، بحرینی طوسی، یاوری و صدیق بهزادی، 1384؛ جعفری و یوسفی، 1383؛ شعبانی بهار، عرفان و بختیار، 1386(

همچنانکه در زمینه نیازسنجی پژوهشی در حوزه های مختلفی مانند پزشکی و سالمت، کشاورزی و 
سایر حوزه ها، پژوهش های محدودی مالحظه می شود. )کریمی و همکاران، 1384(

آنها  از  به خود دیده است. یکی  را  اثر  تا کنون هفت  نیازسنجی پژوهشی در زمینه علوم دینی 
» اولویت های پژوهشی دستگاه های علمی- اجرایی در حوزه دین« است که در سال 1386 توسط معاونت 
پژوهش حوزه علمیه قم و در محدوده مراکز و مؤسسات علمی- اجرایی انجام شده. اثر قابل توجه دیگر، 
که نخستین سند نیازسنجی پژوهشی در دانش حوزوی است، » اولویت های پژوهشی دانش فقه« است که 
در سال 1391 به کوشش معاونت پژوهش حوزه علمیه منتشر شد. پس از این دو اثر، نیازسنجی پژوهشی 
در پنج  دانش تفسیر و علوم قرآن، اقتصاد اسالمی، تعلیم و تربیت، ادبیات داستانی و روان شناسی توسط 
معاونت پژوهش حوزه های علمیه و انجمن های علمی حوزه انجام شده؛ لکن در دانش اصول فقه تاکنون 
این سابقه وجود نداشته است. بنابراین، پیشینه پژوهشي در مورد نیازسنجي و اولویت گذاري پژوهشي 
اصول فقه در سطح ملی وجود ندارد و این طرح، نخستین سند جامع نیازسنجي پژوهشي در این گستره 

است.

8. محدودیت ها و موانع پژوهش 

مهم ترین محدودیت ها و موانع پژوهشی، طرح نیازسنجی پژوهشی اصول فقه عبارت است از: 
1. فقدان الگوی جامع و عملیاتی نیازسنجی پژوهشی در علوم دینی؛ 

2. کمبود بودجه و اعتبارات الزم؛
3. سابقه نداشتن نیازسنجی پژوهشی در عرصه دانش اصول فقه؛

4. موانع اداری در جهت تدوین نامه ها به منظور ارسال به اساتید و متخصصان و مراکز ذی ربط.



رویکرد و روش تحقیق

بخش دوم





مقدمه

ابزار گردآوری  نمونه گیری،  نمونه و روش  پژوهش،  پژوهش، جامعه  اجرای  این فصل روش  در 
اطالعات، منابع شناسایی نیازهای پژوهشی، مراحل اولویت گذاری و شاخص های آن و الگوی عملیاتی 

نیازسنجی پژوهشی را توصیف می کنیم. 

1. روش اجراي پژوهش

پژوهش حاضر بر اساس هدف پژوهش، از نوع کاربردی و بر اساس گردآوری داده ها در مرحله 
شناسایی نیازهای پژوهشی، ترکیبی از روش پیمایشی، تحلیل محتوا و روش متمرکز بر گروه است، و 
بر اساس چارچوب حاکم، از نوع روش کیفی است. همچنین در جمع آوری اطالعات و اولویت گذاری از 
تکنیک پرسش نامه درجه بندی و کارگاهی استفاده شده است. با توجه به اهمیت و وسعت موضوع )سطح 

ملی پژوهش( و به منظور پیشبرد هرچه بهتر و ساماندهی طرح مذکور اقدامات ذیل صورت گرفت:
تشکیل کار گروه اجرایی: فعالیت اصلی این گروه تسهیل برنامه ریزی و هدایت مرحله عملیات   .1
میدانی طرح بود که شامل تهیه شناسه و نهادهای علمی پژوهشی مربوطه، انجام مصاحبه ها، 

ارسال پرسش نامه ها و جمع آوری می باشد.



32 ...............................................................................................  تاش دوشل پویدرد و پوم د قاب

تشکیل کارگروه مطالعات منابع اسنادی: هدف از تشکیل این کارگروه شناسایی و بررسی منابع   .2
پایان نامه ها، طرح های  ازکشور شامل کتاب ها، مقاله ها،  علمی و پژوهشی در داخل و خارج 
پژوهشی و نظریه های مطرح در دانش اصول فقه به منظور دست یابی به نیازهای پژوهشی بود.

3. تشکیل کارگروه پردازش: کدگذاری، اصالح و بازبینی داده ها و تجزیه و تحلیل آنها و آماده سازی 
برای گزارش نهایی از فعالیت اصلی این کارگروه بود.

4. تشکیل کارگروه اولویت گذاری: برگزاری کارگاه اولویت گذاری، دریافت نظرات اساتید مشاور در 
مرحله اولویت گذاری و جمع  بندی و تحلیل آماری، به منظور میزان اهمیت هریک از نیازها از 

وظایف این کارگروه بوده است.

2. جامعه تحقیق

جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه منابع اسنادی، منابع انسانی و منابع سازمانی در عرصه 
دانش اصول فقه می باشد. منابع اسنادی جامعه آماری عبارت اند از: کلیه آثار موجود اصولین در سطح ملی 
و فراملی جهت مطالعات تطبیقی، منابع علمی ـ  پژوهشی و اسناد باالدستی. منابع انسانی جامعه تحقیق 
شامل دانش آموختگان سطوح عالی حوزه، اساتید متمرکز در دروس اصول و محققان این عرصه است. در 

جامعه آماری منابع سازمانی نیز عبارت اند از: مراکز پژوهشی و اجرایی مرتبط مانند قوه قضاییه و...

3. نمونه و روش نمونه گیري

در این طرح با توجه به محدودیت منابع تمام نمونه گیری ها به صورت هدفمند انجام شده است و 
حجم نمونه نیز بر اساس شاخص در دسترس بودن و میزان منابع مالی تعیین شده است. 

4. مباحث دانش اصول فقه

یکی از مسائل مهم و دستاوردهای اساسی این تحقیق، طبقه بندی مسائل به دست آمده ذیل ساختار 
یا درختواره علم اصول است. بنابراین، انتخاب یا تدوین مباحث علم اصول، از فعالیت هایی بود که طی 
فرایند اجرای طرح انجام شده. اهمیت این دانش و تنوع مباحث در آن باعث شد که تالش و دقت الزم 

در انتخاب ساختار صورت گیرد.  
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در علم اصول مباحث جدی وجود دارد که مورد توجه اصولیان است؛ باشد ولي چون در جایگاه 
خودش قرار نگرفته، بحث ناقصي از آنها ارائه شده است؛ همانند اینکه آیا مباحث و مسائل منطقي و 
فلسفي مثل استحاله تضاد و تناقض و دور در امور اعتباري وجود دارد؟ این مسئله، یکي از مسائل مهم و 
سیار در تمامي علم اصول است. همچنین، مهم جایگاه حکم عقل نظري و عقل عملی در علم اصول و 
روش استنباط آنکه بحثی ریشه اي و اساسی است؛ ولي به صورت جسته و گریخته در البه الي مطالب 
علم اصول مطرح شده است. همین طور بحث ارتباط علم اصول با علوم دیگر، بررسي ریشه هاي ظهور 
و سقوط اندیشه هاي علم اصول، بحث حقیقي یا اعتباري  بودن حق الطاعه و بسیاري از مباحث دیگر.                                                    
   افزون بر مباحثی که گفته شد، مسئله فلسفه علم اصول، مسائل مربوط به فلسفه تحلیلي مرتبط 
با فلسفه زبان و مباحث مربوط به هرمنوتیک و مبادي تصوري و تصدیقي علم اصول جایگاه مهمي در 

ساختار دانش اصول فقه دارند.                                        
ساختار معرفي شده در میان قدما، متأخرین، متأخري المتأخرین و معاصران تفاوت هاي بسیاری با 
هم دارند؛ حتی در برخي از روش ها اختالف ماهوي و ریشه اي وجود دارد. بنابراین، در طرح نیازسنجی 
پژوهشی اصول فقه، چندین ساختار متفاوت مالحظه و بررسی شد که مهم ترین درختواره ها و ساختارهای 

موجود اصول فقه به قرار ذیل است:
الذریعه الي اصول الشريعة، سیدمرتضي علم الهدي)ره(؛  .1

2.  مباحث علم اصول در نظر عالمه حلي)ره(؛ 
ساختار شیخ انصاري)ره(؛  .3

4.  ساختار شیخ بهائي)ره( در زبدة االصول )ساختار پنج گانه(؛
ساختار سیدعبداهلل شبر؛  .5

ساختار مرحوم آخوند خراسانی)ره( در کفایه االصول؛  .6
ساختار محقق اصفهاني)ره( در االصول علي المنهج الحدیث؛  .7

ساختار عالمه مظفر)ره( )ساختار رباعي(؛  .8
ساختار عالمه شعراني)ره( در المدخل الي عذب المنهل؛   .9

ساختار مشهور و معروف )ساختار رباعي(؛  .10
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مباحث علم اصول به لحاظ اقسام دلیلیت )تقسیم خماسي(؛  .11
ساختار عالمه شهید سیدمحمد باقر صدر)ره( ]ثالثي یا رباعي[.  .12

و از میان ساختارهای موجود، ساختار کفایه االصول، به دلیل رایج بودن در حوزه های علمیه و مأنوس 
بودن اساتید و طالب محترم با آن، انتخاب شد.
 فرایند انتخاب ساختار به شرح ذیل است: 
گردآوری و تحلیل ساختارهای موجود؛  .1

اخذ نظرات کارشناسی از صاحب نظران؛  .2
مشورت با صاحب نظران و اساتید حوزه؛  .3

ارائه ساختار به ناظر علمی و دریافت نظرات ایشان؛   .4
انتخاب و نهایی سازی ساختار.  .5

مرحوم آخوند، ابتدا سیزده امر را به عنوان مقدمه بیان نموده، سپس هشت مقصد را براي مسائل 
آن قرار داده و در آخر فصلي در باره احتهاد و تقلید آورده است. هر چند نمي توان به طور قاطع ساختار 

مشخصي را به ایشان نسبت داد؛ اما ساختار مرحوم صاحب کفایه بدین شرح است:
مقدمه

1. امر اول: شامل تعریف علم اصول، تمایز علوم، موضوع علم اصول، تعریف علم اصول.
2. امر دوم: مباحث وضع

3. امر سوم: استعمال
4. امر چهارم: اطالق لفظ 

5. امر پنجم: مباحث مربوط به اراده
6. امر ششم: وضع مرکبات
7. امر هفتم: امارات وضع
8. امر هشتم: احوال لفظ

9 امر نهم: حقیقت شرعیه
10. امر دهم: صحیح و اعم
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11. امر یازددهم: اشتراک لفظي 
12. امر دوازدهم: استعمال لفظ در اکثر از یک معنا

13. مر سیزدهم: مشتق
مقاصد

1. في االوامر
2. في النواهي

3. مفاهیم
4. عام و خاص

5. مطلق و مقید و مجمل و مبین
6. امارات معتبره
7. اصول عملي

8. تعارض ادله و امارات
خاتمه

اجتهاد و تقلید

5. محورهای مطالعاتی جمع آوري اطالعات 

طرح نیازسنجی پژوهشی اصول فقه از روش ها و فنون مختلفی برای جمع آوری نیازها بهره گرفت؛ 
نظیر پیمایش )پرسش نامه و مصاحبه(، مشاورین کلیدی، تدوین سناریو، بارش فکری، مطالعات کتابخانه ای 

و اسنادی.
انسانی و سازمانی و سطوح مختلف  نیازهای پژوهشی، به علت تنوع منابع  در بخش شناسایی 

اطالعات این منابع، برای هر یک از آنها، فرم های مختلف مصاحبه و پرسش نامه تدوین شد. 
برای سنجش روایی صوری و محتوایی سؤاالت پرسش نامه ها و مصاحبه ها، سؤاالت به هفت نفر از 
افراد متخصص در این دانش داده شد و ابزار بر اساس نظرات آنها، ویرایش و بازنگری شد. تجزیه و تحلیل 

اطالعات بر اساس تحلیل محتوا و مقوله بندی توسط کارگروه پردازش صورت پذیرفت. 
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محورهای مطالعاتی این دانش بر اساس مراحل و محورهای در محورهای ذیل صورت پذیرفت:

ـ  پژوهشی 1-5. مطالعه منابع علمی 

در این مرحله، تراث اصولی شیعه و مجالت معتبر این عرصه شناسایی و بر اساس یک تحلیل و 
پاالیش دقیق، به منظور شناسایی دقیق نیازهای اصولی بر اساس ساختار دانش فقه و نیازهای جدید این 
دانش در زمان کنونی، نیازها استخراج شد. بایسته های پژوهشی مورد تأکید در پایان نامه ها و مقاالت، نیز 

در همین محور مورد بررسی قرار گرفت.

2-5: مطالعات تطبیقی

در این مرحله، کتب اصولی اهل سنت و فعالیت های پژوهشی مراکز رقیب نظیر دانشگاه االزهر 
و پایان نامه ها و مجالت اصولی در سطح فراملی مورد بررسی قرار گرفت. این محور از اهمیت بسیار 
باالیی برخودار بوده و به همین دلیل، در این مرحله از ابزار های متعددی بهره گیری شده است. بنابراین، با 
مطالعه تطبیقی کتب اصولی اهل سنت نیازهای دانش اصول فقه استخراج گردید. موضوعات مقاالت و 
پایان نامه های اهل سنت نیز بررسی و آنچه که نیاز به پاسخگویی، مطالعه تکمیلی و انجام تحقیق از منظر 

اصول فقه شیعه داشت، استخراج گردید.

3-5. چالش ها و مسائل پیش روي  اصول فقه 

اصول فقه نیز مانند سایر دانش ها در تغییرات نوبه نو شونده جهان معاصر، با چالش ها و مسائلی جدید 
مواجه شده است. بنابراین، روندپژوهی و شناخت چالش ها در توسعه و تحول این دانش بسیار مؤثر است. 
آسیب شناسی این دانش الزم است در عرصه درون دانشی و برون دانشی در تعامل با نیازهای جدید دانش 
فقه انجام پذیرد. بدین منظور، جلسات مستمری با اساتید و برخی مراکز پژوهشی مطرح انجام و این مهم 

به انجام رسید. در سؤاالت پرسش نامه شناسایی نیازها نیز سؤاالتی در این خصوص مطرح شد.

4-5. مطالعات آینده نگرانه در اصول فقه

علم اصول از علوم پایه اي علوم حوزوي بوده و اساس اجتهاد و استنباط منوط به قواعد این علم است. 
ترسیم وضعیت این دانش در آینده و مسائل و موضوعاتی که در این دانش امکان وقوع آن می رود، از 
اهمیت باالیی برخودار است. طراحی سیر تحول این دانش و تعمیم آن به سایر علوم و تعامل آن با سایر 
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دانش های حوزوی، از موضوعاتی است که آینده این دانش را تحت تأثیر قرار می دهد. در این خصوص 
کارگروهی با حضور صاحب نظران و اساتید دروس خارج اصول فقه برگزار و سناریو آینده دانش اصول 
تدوین گردید؛ اعضای این کارگروه عبارت بودند از: حجج اسالم و المسلمین آقایان محمود مسجدجامعي، 
عباسعلی زارعي سبزواري، محمد حسین قندي، سیدمحمدصادق علم الهدي، جعفر نجفي، حسن جعفرزاده، 
شمس، محمدعلي انصاري، مرتضی ترابي، محمدهادی مفتح، علی شریفی، داوود غائبی، سیدمنذر حکیم، 

جناب آقاي رضا عصاري.

6-5 . نظریه های عمده اصول فقه 

نظریه های بسیاری در سیر تکامل دانش اصول فقه مطرح است که گاه در طول زمان ها به فراموشی 
سپرده شده است. نظریه ها و دیدگاه های جدیدی نیز در دوران معاصر از طرف اصولیون مطرح شده که 
نیازمند واکاویی و بررسی ابعاد آن است. بدین منظور، با مراجعه به اساتید و کارشناسان خبره این دانش و 

مطالعه کتب و مقاالت اساتید، نظریه های و دیدگاه های آنان استخراج شد. 

7-5. مطالعات دانشی

مالحظه مباحث دانش اصول فقه و انجام مطالعات اکتشافی و مصاحبه های عمیق در هریک از 
بخش ها، یکی از محورهای استخراج نیازهای پژوهشی دانش اصول فقه است که موجب جامعیت نیازها 
و اولویت های پژوهشی می شود. در این خصوص، کتب اصولی مختلف مورد مطالعه دقیق قرار گرفته و با 
انجام مصاحبه های عمیق، بر اساس ساختار دانش اصول فقه، نیازها و بایسته های تحول و رفع خالء های 

دانشی انجام گرفت.

8-5. نیازهای نهادها و مراکز علمی و اجرایی 

دانش اصول فقه یکی از دانش هایی است که کاربرد بسیاری در علوم کاربردی نظیر حقوق اسالمی و 
دستگاه های اجرایی نظیر دستگاه قضا دارد. بدین منظور، بررسي و شناسایي مسائل و مشکالت واحدهای 
پژوهشی و سازمان های مرتبط از طریق پیمایش ها و نظرخواهي ها از مدیران، کارکنان و... انجام شد. 
در این خصوص، از مراکز متعددی چون: مرکز تحقیقات قوه قضائیه، شورای نگهبان، جامعة المصطفی 
العالمیة، پژوهشکده فقه و حقوق دفتر تبلیغات اسالمی، دانشگاه باقرالعلوم)علیه السالم(، مدرسه امام محمد 
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باقر و مؤسسه بقیه اهلل االعظم)عجل اهلل تعالی فرجه( نظرخواهی شد.

6. تجزیه و تحلیل داده ها

داده های جمع آوری شده، اطالعات خامی هستند که نیازمند تبدیل به عناوین پژوهشی می باشند. 
ضمن اینکه بسیاری از  عناوین استخراج شده، دارای مشکالت و آسیب هایی نظیر کلی بودن، عدم 
مسئله محوری، غیر پژوهشی و تکراری بوده یا از نیازهای کاذب سرچشمه گرفته اند. از این رو، در این 
مرحله، داده های خام دسته بندی شده و در کارگروهی متشکل از اساتید درس خارج مورد پاالیش علمی 

قرار گرفت. 
در همین مرحله، موضوعات پاالیش شده، ذیل ساختار منتخب طبقه بندی شد. همچنین برای 
جلوگیری از پژوهش های تکراری، کلیه موضوعات رساله علمی دانش اصول فقه در سطح 3 و 4 حوزه 

استخراج و موارد تکراری حذف شد. 
همچنین در این مرحله، قالب های اجرا برای هریک از نیازهای شناسایی و تعیین شوند. قالب های 
پیشنهادی در چهار سطح دیده شده است: رساله سطح چهار، پایان نامه سطح سه، مقاله علمی پژوهشی، 

مقاله علمی-ترویجی، کتاب و طرح پژوهشی. تعریف هریک از قالب ها به شرح ذیل است:
رساله سطح چهار: گزارشي است مکتوب که در آن طالب حوزه های علمیه نتایج بررسي و پژوهش 
خویش را در مقطع سطح چهار در یکي از حیطه هاي رشته تخصصی حوزه های علمیه، زیر نظر استاد 

راهنما انجام داده و ارائه مي نمایند.
پایان نامه سطح سه: گزارشي است مکتوب به زبان فارسي یا انگلیسي که در آن طالب حوزه های 
علمیه نتایج بررسي و پژوهش خویش را در مقطع سطح سه در یکي از حیطه هاي رشته تحصیلي مربوط 

زیر نظر استاد راهنما انجام داده و ارائه مي نمایند.
مقاله علمی پژوهشی: نوشته ای مبتنی بر تحقیقات و مستندات علمی که در آن نتایج جدید پژوهشی 

ارائه شده است.
مقاله علمی - ترویجی: نوشته ای که به ترویج زمینه ای از علوم در میان جامعه علمی مربوط می پردازد. 
کتاب : اثری نوشتاری که در یک مبحث دانشگاهی و حوزوی با حداقل 48 صفحه، نگارش، برگردان 
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یا گردآوری شده و به چاپ رسیده است.
طرح پژوهشی: مجموعه ای از مطالعات و فعالیت های مشخص علمی - پژوهشی که در چارچوب 

طرحنامه مصوب انجام می شود. )اکبرپور شیرازی و همکاران، 1387(
نکته قابل توجه اینکه بسیاری از عناوین نیازهای پژوهشی، ممکن است برای چند قالب پژوهشی، 
قالب  اگر  اختصار،  برای رعایت  آورده شده است. همچنین  اولویت  ترتیب  به  بنابراین،  پیشنهاد شود. 
پیشنهادی در سطح باالتر باشد، از ذکر قالب های پیشنهادی با سطح پایین تر خودداری شده است؛ چرا که 

قالب پیشنهادی با سطح باالتر در بردارنده سطوح پایین تر نیز می باشد.

7. مراحل اولویت گذاری و شاخص های آن

الف. مراحل اولویت گذاری

طراحی شاخص ها و ضرایب پیشنهادی؛  .1
ارائه شاخص ها و ضرایب پیشنهادی به تعدادی از صاحب نظران؛  .2

دریافت نظرات، ایده ها، نقدها و پیشنهادهای صاحب نظران در زمینه ضرایب و شاخص های   .3
پیشنهادی و جمع بندی دیدگاه ها؛

نیازسنجی  به گروه  پیشنهادی  اولویت بندی، شاخص های  پرسش نامه  ارائه  و  نهایی  طراحی   .4
پژوهش و ناظرعلمی- روشی طرح؛

تأیید پرسش نامه اولویت بندی، شاخص ها توسط گروه نیازسنجی پژوهش و ناظرعلمی- روشی   .5
طرح.

ب. شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

گستردگی و فراوانی نیاز؛  .1
میزان تأثیر در رشد و توسعه دانش اصول؛  .2

میزان فوریت؛  .3
امکان توفیق پژوهش )امکان اجرا توسط طالب سطح 4(؛  .4
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8. اجرای اولویت بندی عناوین پژوهشی

در این مرحله، پرسش نامه های اولویت گذاری عناوین پژوهشی با توجه به طبقه بندی دانش اصول 
فقه تهیه گردید. با ابتکار ناظر علمی - روشی طرح و گروه نیازسنجی پژوهش و در راستای تسهیل 
اولویت گذاری نیازها، دو روش » جدول ویژه نیازسنجی« و » جدول مقیاس درجه بندی عددی« که در 
زمره پرسش نامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت قرار دارد، در هم ادغام شدند. در این روش، ارزشیاب با 
مالحظه شاخص های تعیین شده، با درج عالمت  روبه روی عنوان و ذیل یکی از اعداد، میزان اهمیت 

و ضرورت پژوهش را روشن می کند.
جدول 1: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

عالیباالی متوسطمتوسطزیر متوسطضعیف

12345

جدول 2: نمونه پرسش نامه

عنوانردیف
میزان اولویت

12345

این پرسش نامه ها برای 45 نفر از اساتید سطوح عالی و خارج اصول فقه ارسال و از آنان تقاضا شد که 
نسبت به تکمیل پرسش نامه اقدام نمایند؛ لکن از پرسش نامه های ارسالی، هفت پرسش نامه تکمیل و به 
کارگروه اولویت گذار ارسال شد. بنابران، به منظور اتقان علمی و روشی مرحله اولویت گذاری، با پیشنهاد 
کارگروه اولویت گذاری و تأیید ناظر علمی- روشی و گروه نیازسنجی پژوهشی، از روش تکمیلی » کارگاه 
اولویت گذاری« استفاده گردید. کارگاه اولویت گذاری نیازها، بیش از 15 جلسه 8 نفره تشکیل و میزان 
اولویت  هریک از نیازها را به صورت توافقی و اجماعی تعیین کرد. اعضای این کارگروه عبارت بودند از: 
حجج اسالم و المسلمین آقایان نیسي، سیدجواد شیخ االسالمی، سیف اهلل صرامی، سیدمحمدصادق علم 
الهدي، منصور افضل نژاد، محمدجواد خرمي، عبداهلل حیدري، مرتضي ترابي و جناب آقای سعید شایان پور.
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این طرح، یکی از اولین طرح های کالن طرح نیازسنجی پژوهشی دانش های حوزوی است که در آن 
از این روش استفاده شده است و نتایج به دست آمده از آن نشان می دهد که این روش می تواند الگوی 

مناسبی برای اولویت گذاری نیازهای پژوهشی علوم حوزوی باشد.  

9. چگونگی محاسبه اولویت بندی

در این مرحله، پاسخ افراد در کارگروه اولویت گذاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و میانگین نمره 
هریک از نیازها به دست آمد. بدین گونه که با توجه به نمره افراد به هر کدام از گویه های هر عنوان و با 
توجه به ضریبی که برای هر گویه در نظر گرفته شده بود، جمع نهایی نمره ها محاسبه شد. ضریب هریک 
-SPSS از گویه ها برای اینکه نمره از 100 محاسبه شود، عدد 20 منظور گردید. با استفاده از نرم افزار

23 و EXCEL میانگین نمرات نهایی کلیه شرکت کنندگان در کارگاه و مشاورین این مرحله در خصوص 

هر عنوان به دست آمده و عناوینی که از نمره های باالتری برخوردار بودند، در اولویت قرار گرفتند. در 
محاسبه اولویت بندی، چون پایین ترین نمره 36.92 بوده است، عماًل عنوان با اولویت پنجم )ضعیف( وجود 
نداشته و عناوین در چهار اولویت طبقه بندی شدند: اولویت الف: میانگین نمرات 80.01 تا 100؛ اولویت 
ب: میانگین نمرات 60.01 تا 80.00؛ اولویت ج: میانگین نمرات 40.01 تا 60.00 ؛ اولویت د: میانگین 

نمرات زیر 40.00 .

10. نهایی سازی عناوین

پژوهشی همچنین  عنوان  اساس شاخص های  بر  آمده  به دست  عناوین  نهایی سازی  منظور  به 
همسان سازی آنها با عناوین سایر طرح ها، کارگروهی در گروه نیازسنجی تشکیل و ضمن بررسی مجدد 

عناوین، اصالحات صوری مورد نیاز را اعمال کردند.





اولویت های پژوهشی

بخش سوم





مقدمه

این بخش شامل فهرست اولویت های پژوهشی بر اساس ساختار منتخب دانش اصول فقه است که 
هر یک از نیازهای پژوهشی، در جدول هایی با پنج ستون شامل ردیف، عنوان پژوهشی، امتیاز، اولویت، و 
قالب پیشنهادی اجرای پژوهش ارائه شده است. ارائه نیازها در جدول ها با پنج ستون به منظور استفاده هر 

چه بیشتر پژوهشگران بود که در ذیل به دالیل آن اشاره می شود:
ستون اول، اختصاص به ردیف عناوین نیازهای پژوهشی دارد که به منزله کد هر نیاز پژوهشی است. 

این کد، در قسمت راهنمایی برای پژوهشگران و نمایه مورد استفاده قرار می گیرد. 
ستون دوم، اختصاص به عناوین نیازهای پژوهشی دارد. 
ستون سوم، امتیاز هر یک از عنوان ها را ارائه کرده است. 

ستون چهارم، مربوط به رتبه اولویت نیازها است. هر نیاز پژوهشی با توجه به نمره داده شده توسط 
اساتید و پژوهشگران، در چهار رتبه )الف، ب، جیم و دال( درجه بندی و امتیاز به دست آمده برای هر 

عنوان نیز در ذیل آن درج شده است.
ستون پنجم، اختصاص به قالب پیشنهادی برای هر عنوان پژوهشی دارد. 
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الف. اولویت های پژوهشی

فصل اول: مقدمه

مقدمات سیزده گانه كفاية االصول )فلسفه علم اصول و ...(

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

1 
استدالل به قرآن کریم بر مسائل اصولي 

پایان نامه سطح 3ب80.00در کتاب تفسیر فخر رازي از منظر اصول فقه امامیه

نقد و بررسی کتاب اصول الفقه مظفر)ره( 2
پایان نامه سطح 3، الف86.15با تأکید بر آرای شهید صدر)ره(

کتاب

رساله سطح 4، الف89.23کاربرد دانش اصول فقه در فقه االجتماع 3
کتاب

مقاله علمی ب64.62اکراه و آثار آن در تصرفات اعتباری 4
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب61.54انواع قرائن در اصول فقه 5

طرح پژوهشیالف93.85بازنگري در کتب درسي اصولي 6

مقالهب72.31بررسي اختصاص امر و نهي به حصه مقدور  7

بررسي امکان تفکیک قواعد اصولي  8
پایان نامه سطح 3، الف93.85به لحاظ ابواب فقهي

مقاله

بررسي تالش علمي وحید بهبهاني )ره(  9
رساله سطح 4، الف92.31در مقابل اخباري ها

کتاب

بررسي تمایزات اصول عامه و امامیه  10
رساله سطح 4، الف93.85در دوران معاصر

کتاب 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ب61.54بررسي قید در علم ادب و اصول فقه و اقسام آن  11
پژوهشی

بررسی مبانی فکری محمد ابن ادریس  12
رساله سطح 4، ب76.92)امام شافعی(

کتاب

بررسي تطبیقی محکوم علیه  13
پایان نامه سطح 3الف89.23در اصول فقه امامیه و اهل سنت

بررسي معنا شناختي امتثال  14
مقالهب72.31با تأکید بر دیدگاه محقق شعراني)ره( 

بررسي موارد استشهاد به قواعد اصولي  15
رساله سطح 4، ب63.08در آرای ابن قدامه و غزالي

کتاب

جایگاه شناسی اصول فقه 16
پایان نامه سطح 3الف92.31از نگاه طالب و فضالی حوزه

رساله سطح 4،  الف87.69نقد و بررسی کتاب القواعد والفوائد شهید ثانی)ره( 17
مقاله و کتاب

نقد و بررسی کتاب  18
رساله سطح 4، الف93.85تجرید االصول مال مهدی نراقی

کتاب

رساله سطح 4، الف95.38تأثیر افکار اصولي وحید بهبهاني)ره( در علم اصول 19
کتاب

تأثیر گذاري ائمه اربعه اهل سنت  20
رساله سطح 4، الف95.38در اصول فقه شیعه

کتاب

رساله سطح 4الف89.23تجمیع قرائن با تکیه بر دیدگاه شیخ انصاری)ره( 21

تحلیل قاعده الواجبات الشرعیة الطاف  22
پایان نامه سطح 3ب63.08فی الواجبات العقلیة

طرح جامع پژوهشی الف96.92تدوین کتب اصولي کاربردي 23



................................................................................................  تاش ژوشل اولویت هیی رژوهتی  48

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب67.69کاربردهای قیود عقلی در فقه  24

تفسیر و تأویل  25
مقالهب69.23از منظر علماي اصول فقه امامیه و اهل سنت 

تمایز حلقۀ ثالثه شهید صدر)ره( و کفاية االصول با  26
رساله سطح 4الف93.85رویکرد آموزشی

رساله سطح 4الف96.92ثمره محوري در اصول فقه 27

چالش هاي اصول فقه در استنباط مسائل  28
رساله سطح 4، الف100.00مستحدثه

کتاب

حاجت در اصول فقه  اهل سنت و بررسي آن از  29
مقالهب63.33دیدگاه اصول فقه شیعه

تحلیل قاعده الحیثیات التعلیلیة  30
مقاله علمی ب78.46فی االحکام العقلیة ترجع الی الحیثیات التقییدية

پژوهشی

موارد اشتباه  مفهوم با مصداق  31
مقاله علمی ب76.92در مسائل علم اصول

پژوهشی 

رساله سطح 4، الف89.23صاحبان مکتب در علم اصول اهل سنت 32
کتاب

رساله سطح 4، الف92.31صاحبان مکتب در علم اصول شیعه 33
کتاب

طرق کشف علت و حکمت در احکام  34
پایان نامه سطح 3الف93.85با رویکرد اصول مقارن

جایگاه عقل در علم اصول  35
رساله سطح 4، ب73.85از منظر ائمه اربعه اهل سنت

کتاب

رساله سطح 4، الف93.85علم اصول و هرمنوتیک سنتي و مدرن 36
کتاب
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4، الف93.85علم اصول و هرمنوتیک فلسفي  37
کتاب

رساله سطح 4، الف93.85کاربرد اصول در فقه قدما و متأخرین 38
کتاب

کثرت و قلت و آثار آن در مسائل اصولي  39
مقالهج46.67از دیدگاه اهل سنت

رساله سطح 4، الف90.77مباني شهید صدر و آثار آن در علم اصول و فقه 40
کتاب

مرجعیت عرف و عقل  41
پایان نامه سطح 3 و الف93.85در تعیین مفاهیم و مصادیق

کتاب

پایان نامه سطح 3الف90.77مصّب امضاء ارتکاز عقالیی و  عمل عقالیی 42

مقایسه روش شناسي علم اصول متقدمین و  43
رساله سطح 4الف98.46متأخرین

رساله سطح 4الف96.92مقایسه ساختاري علم اصول متقدمین و متأخرین 44

پایان نامه سطح 3، الف81.54 بررسی منابع استنباط از منظر اصول مقارن  45
کتاب

پایان نامه سطح 3الف92.31 موارد کاربرد استقراء با رویکرد اصول مقارن 46

پایان نامه سطح 3ج51.67بررسی نفي و اثبات در اصول فقه اهل سنت 47

پایان نامه سطح 3ب75.38نقش حیثیات تعلیلیه و تقییدیه در اصول  و فقه  48

رساله سطح 4 الف100.00نوآوري هاي اصولي حضرت امام خمینی )ره( 49
وکتاب
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی اجزای اوامر اضطراری  50
پایان نامه سطح 3ج58.33از منظر علم اصول فقه

دیدگاه اشاعره نسبت به تکلیف به محال و نقش  51
مقاله علمی ب75.38آن در فقه و اصول

پژوهشی 

مقاله علمی ب73.85استحاله اجتماع مثلین و ضدین در اعتباریات  52
پژوهشی 

مقاله علمی ترویجی ج58.33شرط صحت استعمال مجازی 53

امکان و استحاله استعمال لفظ در اکثر  54
مقاله ترویجی ج56.92از یک معنا و ثمرات آن

امکان استعمال لفظ در اکثر از یک معنا  55
مقاله ترویجی ج60.00از منظر اهل سنت

پایان نامه سطح 3الف87.69قرآن کریم و استعمال لفظ در اکثر از یک معنا 56

مقاله علمی ترویجی ج55.38امکان و استحاله اشتراک و ترادف 57

استحاله، امکان و ضرورت اشتراک لفظی  58
پایان نامه سطح 3ب78.46از منظر اصول مقارن 

پایان نامه سطح 3ب76.92ترادف و اشتراک لفظی با رویکرد اصول مقارن 59

مقاله علمی ب61.67موارد مغالطه اشتراک لفظی در  اصول فقه 60
پژوهشی 

بررسی استعمال لفظ و اراده نوع، صنف، شخص  61
مقاله علمی ج43.08و مثل

پژوهشی 

مقاله علمی ب70.77وجوب ضمنی در مقدمات داخلی و آثار آن  62
پژوهشی 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

امکان و استحاله وضع عام و موضوع له خاص  63
مقاله علمی ج58.33و آثار آن

پژوهشی 

تمایز حکم طریقی و ارشادی با توجه به دیدگاه  64
پایان نامه سطح 3ب76.92غروی اصفهانی)ره( و تطبیقات فقهی آن

پایان نامه سطح 3الف93.85علم اصول و مسائل مستحدثه فقه 65

بررسي تطبیقي مجمل و مبین  66
پایان نامه سطح 3ب75.38از نگاه امامیه و اهل سنت 

رساله سطح 4الف92.31پارادایم های ظهور و سقوط نظریه های اصولی 67

مقاله علمی ب70.77تعارض احوال الفاظ از منظر اصول مقارن  68
پژوهشی 

تعارض احوال الفاظ با توجه به  69
مقاله ترویجی ج58.46دیدگاه مرحوم شعرانی )ره(

تعریف علم اصول و نقش آن  70
مقاله علمی الف84.62در پردازش مسائل آن

پژوهشی 

عروض و اقسام عروض و تطبیق آن  71
پایان نامه سطح 3ب61.54بر موضوع علم اصول و مسائل آن

ضابطه مسئله فقهی و اصولی  72
مقاله علمی ج60.00با تطبیق آن به استصحاب

پژوهشی 

ضابطه مسئله فقهی واصولی از دیدگاه محقق  73
مقاله ترویجی ب63.33خوئی و سیدمحمد روحانی)ره(

رساله سطح 4ب64.62بررسي تطبیقي ثمرات فقهي مسئله مشتق 74
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

75 
نقش تضلع در علوم ادبی و لغت در جواز نقل به 
معنا )با تأکید بر  نظر صاحب جواهر در مورد عمار 

بن موسی(
مقاله علمی الف86.67

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب75.38سیرة رجوع جاهل به عالم در اصول و فقه 76

مقاله ترویجی ج60.00مصّب و مورد اصالة عدم النقل 77

تمایز حسن فاعلی از فعلی و نقش آن  78
مقاله ترویجی ب75.38در صحت عبادات

رساله سطح 4، الف92.31نزاع اشاعره و معتزله در حسن و قبح عقلی  79
کتاب

رساله سطح 4، الف92.31حسن و قبح عقلی با رویکرد اصول مقارن  80
کتاب

مراتب احکام در مقام ثبوت  81
مقاله ترویجی ب72.31از دیدگاه شهید صدر)ره(

مقاله پژوهشی الف89.23مراحل ثبوت و اثبات احکام شرعی  82

مقاله ترویجی ج58.46حقیقت استعمال و تفرع آن بر وضع 83

بررسي حقیقت انشاء در آرای علما  84
پایان نامه سطح 3ب64.62با تأکید بر کتاب منتقی االصول 

اتجاهات  مختلف در حقیقت حکم شرعی  85
پایان نامه سطح 3ب64.62از منظر فریقین 

پایان نامه سطح 3الف93.85ارتباط حکم با مالکات از دیدگاه اصولی و کالمی 86
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پژوهشی 
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مقاله ترویجی ب73.85از نگاه شهید صدر)ره(
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مقاله ترویجی الف89.23حکم و تقسیمات آن از نگاه اهل سنت 97
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مالک اتحاد و تعدد حکم  99
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بررسی ثابت و متغییر در احکام با تأکید  141
رساله سطح 4،  ب78.46بر دیدگاه شهید صدر)ره( و امام خمینی)ره(

کتاب

رساله سطح 4، ب66.15جایگاه روش تاریخی درعلم اصول 142
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وکتاب

147 
ماهیت قضایای حقیقی 

از دیدگاه نائینی، غروی اصفهانی و امام 
خمینی)ره( 

پایان نامه سطح 3ج47.69

رساله سطح 4، ب67.69رابطه زبان شناسی با مباحث علم اصول 148
کتاب

بررسی حجیت روایات کتاب کافی  149
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بررسی کتاب تجرید االصول مال مهدی  151
کتاب و طرح جامع الف89.23نراقی)ره( و شرح مال احمد نراقی)ره(

پژوهشی 
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کاربرد قواعد اصولی  153
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پایان نامه سطح 3ب63.08علم اصول و فلسفه فقه 175
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پایان نامه سطح 3ب73.85نقد و بررسي مسائل اصولي ابن قدامه   359

پایان نامه سطح 3الف90.77نقش اخباری ها در تکامل علم اصول 360

نقش پیامبر و ائمه اطهار )علیهم السالم(  361
پایان نامه سطح 3الف92.31در تشریع احکام

تأثیر نگاه تاریخی  در تفسیر مسائل اصول فقه  362
مقاله علمی الف92.31با تأکید بر دیدگاه محقق بروجردی)ره(

پژوهشی 

نقش شیخ مفید)ره( و شافعی  363
مقاله علمی ب69.09در تدوین علم اصول

پژوهشی 

پایان نامه سطح 3الف86.15نقش مرحوم نائینی در تطور علم اصول 364

رساله سطح 4،  ب66.15نگاه تاریخی به مسئله تخطئه و تصویب 365
کتاب

رساله سطح 4،  ب61.54سیر تاریخی اجماع از دیدگاه عامه  366
کتاب

پایان نامه سطح 3الف86.15سیر تاریخی ردع قیاس 367

مقاله علمی ب61.00بررسی سیر تاریخی قواعد اصولی به لحاظ کّمیت 368
پژوهشی
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طرح جامع پژوهشیالف93.85تعمیم قواعد  اصولی در علم اصول 369

طرح جامع پژوهشیالف93.85تدوین الکالم با توجه به مسائل اصولی 370

پایان نامه سطح و ب64.62حکم ارشادی، ماهیت و اقسام و کاربرد فقهی آن 371
رساله سطح 4
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امکان و استحاله ترتب در نگاه محقق خراساني و  372
رساله سطح 4 الف86.15نائیني)ره( و تطبیقات آن

رساله سطح 4ب73.85بررسی تعبدي و توصلي و تطبیقات فقهی آن 373

 اجزای مأموربه امر ظاهری  374
رساله سطح 4ب63.08در فرض کشف خالف با اماره

مقاله علمی الف87.69جواز و عدم جواز تفویت قدرت 375
پژوهشی

مقاله علمی الف86.15 بررسي الفاظ دال بر طلب و انشاء 376
پژوهشی

رساله سطح 4الف89.23بررسي حقیقت مقدمه موصله و آثار آن  377

بررسی دیدگاه مرحوم نائینی)ره( نسبت به شرائط  378
مقاله علمی ترویجیب73.85شرعی در بحث مقدمه واجب

رساله سطح 4الف89.23بررسي شرط متأخر و تطبیقات فقهي آن 379

بررسي کاربرد هاي فقهي شروط عامه تکلیف  380
مقاله علمی ب68.00به لحاظ علم اصول

پژوهشی

وجه ثبوتی و اثباتی رجوع قید به ماده  381
پایان نامه سطح 3ب75.38با توجه به دیدگاه شیخ انصاری)ره(

بررسی اختصاص جزئیت  382
پایان نامه سطح 3ج60.00و شرطیت به غیر قاصر و مضطّر
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پایان نامه سطح 3الف89.23بررسي کاربردهاي ترتب در فقه و اصول فقه 383

پایان نامه سطح 3ب78.46بررسی تطبیقی اجزاء نزد امامیه و عامه 384

رساله سطح 4ب80.00بررسی مقدمه واجب از منظر امامیه و عامه 385

واجب نفسي و واجب غیري، ماهیت، احکام و  386
رساله سطح 4ج53.33کاربرد فقهی آن

جبر واختیار با تأکید به دیدگاه امام خمینی)ره( و  387
پایان نامه سطح 3ب72.31نقش آن در اصول و فقه

جبر و اختیار از منظر مکاتب کالمی  388
رساله سطح 4، ب61.54و تأثیر آن در مباحث اصولی و فقهی

کتاب

بررسی تطبیقی شرائط عامۀ تکلیف از منظر  389
پایان نامه سطح 3ب72.31امامیه و عامه

رساله سطح 4، ج56.92سیر تاریخی مسئله اجزاء 390
کتاب

نقش قدرت در جعل و تنجز احکام  391
پایان نامه سطح 3الف84.62از نگاه اصول مقارن

پایان نامه سطح 3الف90.77نقش اجزاء در تقیه مداراتي 392

پایان نامه سطح 3الف87.69 بررسي ادوات طلب و منع در آیات و روایات   393

پایان نامه سطح 3ج58.46 بررسي امتثال مأمور به اضطراری و ارتفاع عذر 394

پایان نامه سطح 3ب66.15اقسام امر و احکام آن 395
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اختصاص قاعدة الشی ما لم یجب لم یوجد به  396
 پایان نامه سطح 3ب70.77فاعل طبیعی 

 رساله سطح 4الف84.62حقیقت واجب مشروط و تطبیقات فقهی آن 397

بررسي تطبیقي طلب و اراده  398
پایان نامه سطح 3ب73.85در دانش کالم و اصول فقه 

مقاله علمی ب72.31بررسی طرق کشف اوامر الزامی از اوامر استحبابی 399
پژوهشی

اوامر ارشادی و کاربردهای فقهی و غیرفقهی آن  400
پایان نامه سطح 3ب73.33در روایات

رساله سطح 4الف83.08بررسي مقدمات مفوته و آثار و تطبیقات فقهي آن 401

پایان نامه سطح 3الف83.08مقدمه حرام، آثار اصولي و فقهي 402

رساله سطح 4الف83.08مقدمه واجب و آثار اصولي و فقهي آن  403

آثار اصولي و تطبیقات فقهي واجب نفسي و  404
رساله سطح 4الف86.15غیري با تکیه بر دیدگاه حضرت امام

تمایز قصد وجه و تمییز و قربت و اعتبار آنها  405
رساله سطح 4ب76.92در عبادت

اقسام مقدمه در دانش اصول فقه  406
رساله سطح 4ب75.38و کاربرد فقهی آن 

اوامر واقعی وحکومت، ماهیت، تمایزات 407
پایان نامه سطح 3ب73.85 و کاربردهای فقهی آنها

پایان نامه سطح 3الف87.69حکم مولوي و ارشادي و آثار فقهی آنها 408



اولویت هیی رژوهتی دانش اصول فقه ..........................................................................................  79

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب75.38تبعیت قضاء از ادا و تطبیقات فقهي آن 409

کیفیت داللت صیغه امر و ثمرات آن از دیدگاه  410
مقاله علمی ب67.69نائینی)ره(

پژوهشی

جبر و اختیار از نگاه شهید صدر)ره( و آثار آن در  411
پایان نامه سطح 3ب73.85اصول و فقه

جبر و اختیار از منظر مکاتب فلسفی و تأثیر آن در  412
پایان نامه سطح 3ب75.38علم اصول 

بررسي تطبیقي حقیقت انشاء و اخبار از نگاه  413
رساله سطح 4الف86.15آخوند خراساني)ره( و محقق خوئي)ره(

حکم مولوی و تمایز آن از حکم ارشادی  414
رساله سطح 4الف84.62و ثمرات آن

رساله سطح 4الف87.69خطابات قانونیه و آثار اصولي و فقهي آنها 415

» فور و تراخي« و » مره و تکرار«  416
پایان نامه سطح 3ب80.00از نگاه اصول مقارن

وجوه مختلف در داللت صیغه امر بر وجوب و  417
پایان نامه سطح 3الف83.08ثمرات آن 

رساله سطح 4ب73.85رجوع قید به هیئت و ماده و آثار فقهی آن 418

رساله سطح 4ب75.38شرط متأخر و احکام آن در اصول فقه شیعه 419

 بررسي تطبیقي مدلول صیغه و ماده امر  420
پایان نامه سطح 3ب73.85از دیدگاه امامیه و عامه 

کشف خالف و اجزای مأمور به ظاهری و  421
پایان نامه سطح 3الف92.31تطبیقات فقهي آن
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پایان نامه سطح 3، ب72.31کالم نفسی در علم اصول از منظر اصول مقارن 422
رساله سطح 4

بررسی تطبیقی واجب موّسع و مضّیق  423
رساله سطح 4ب73.85از دیدگاه امامیه و عامه و کاربردهای آن

رساله سطح 4الف89.23مالزمه و اقسام آن با رویکرد اصول مقارن  424

وجه استحاله ترتب از دیدگاه شیخ انصاری)ره( و  425
رساله سطح 4الف83.08آخوند)ره( و تطبیقات آن در اصول و فقه

پایان نامه سطح 3ج58.46امکان و استحاله نسخ 426

مقاله علمی ب75.00تفسیر طبیعت و فرد در علم اصول 427
پژوهشی

بررسي معني شناختي واجب کفایي  428
مقاله علمی الف86.15و تطبیقات فقهي آن

پژوهشی

لزوم قصد قربت در ترتب ثواب  429
مقاله علمی ترویجیب61.54در واجبات توصلی 

حقیقت واجب تخییری  430
مقاله علمی ترویجیب73.85از دیدگاه سیدمحمد روحانی)ره(

مقاله علمی ب75.38واجب مضیق و موسع از منظر فریقین 431
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج58.33اقتضای امر به شیء نسبت به نهی از ضد 432

مقاله علمی ترویجیج60.00مقتضای اطالق صیغه نسبت به اقسام واجب 433

بررسي مدلول امر و نهي بعد از حظر و وجوب  434
مقاله علمی ب73.85از نگاه دانشمندان امامیه و عامه

پژوهشی
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مقاله علمی ب61.54بدلیت و شمولیت در امر و نهی  435
پژوهشی

معیار استحقاق عقاب و ثواب  436
مقاله علمی ب64.62از نگاه علم اصول فقه

پژوهشی

مقاله علمی ج45.00بقای جواز بعد از نسخ وجوب و آثار فقهی آن 437
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب64.62جواز و عدم جواز تبدیل امتثال  438

پایان نامه سطح، ب72.31حقیقت واجب معلق و منجز و ثمرات آن  439
4 ،3

مقاله علمی ج60.00مسئله االمر باالمر بشئ، امر بذلک الشی 440
پژوهشی

مدلول ماده و صیغه امر با تأکید به دیدگاه  441
مقاله علمی ترویجیج58.46آخوند خراسانی و غروی اصفهانی)ره(

قاعده استحاله تأثیر معدوم در موجود  442
مقاله علمی ب72.31در اصول فقه

پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب70.77بررسي و تحقیق در اطالق ماده و اطالق هیئت 443

واجب تعیینی و تخییری و تطبیقات فقهی آن  444
مقاله علمی ب70.77با تأکید بر کتاب زبدة األصول

پژوهشی

تحلیل حقیقت واجب کفایی  445
مقاله علمی ترویجیب73.85با توجه به دیدگاه محقق بروجردی)ره( 

مقاله علمی ب76.67حقیقت انشاء و اخبار از منظر سیدعبداهلل شّبر)ره( 446
پژوهشی

طلب تشریعی و تکوینی 447
مقاله علمی ب70.77 و نقش آن در اصول و فقه

پژوهشی
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مقاله علمی ب72.31حکم ظاهری در امارات و اصول و آثار آن  448
پژوهشی

مقاله علمی الف86.15تمایز جامع حقیقی و انتزاعی و ثمرات آن  449
پژوهشی

مقاله علمی ب72.31تمایز طلب حقیقی از طلب انشائی و آثار آن 450
پژوهشی

مقاله علمی الف86.15ثمره فقهی نزاع در وجوب غیری 451
پژوهشی

مقاله علمی الف83.08واجب تخییری ماهیت، احکام و آثار آن 452
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب69.23وجوب غیری و ویژگی های آن 453

پایان نامه سطح3 و الف87.69راه های کشف حکم استحبابی  454
رساله سطح 4

مقاله علمی ترویجیج56.92فور و تراخی در مدلول صیغه امر  455

مقاله علمی ترویجیج58.46مره وتکرار در مدلول صیغه امر 456

مقاله علمی ج58.46رابطه امر وطلب  457
پژوهشی

مقاله علمی ج58.46شمول و دائره وجوب غیری 458
پژوهشی 

پایان نامه سطح 3، ب73.85الفاظ دال بر ایجاب از منظر اصول مقارن 459

مقاله علمی ج60.00مسئولیت مکلف نسبت به قید وجوب و واجب 460
پژوهشی
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مقاله علمی ج55.00جواز بدار در موارد امر اضطراری 461
پژوهشی

نقش امکان ترتب در تحقق ثمره مسئله اقتضاء  462
مقاله علمی ج60.00با تأکید بر دیدگاه شیخ بهائي)ره(

پژوهشی

رساله سطح 4، ج43.08 اجزاء، اقسام و کاربرد آن 463
کتاب

رساله سطح 4ب78.46ابتناء استکشاف احکام از مالکات 464

معانی تعبدی و توصلی و مقتضای  465
پایان نامه سطح 3ب61.54قاعده اولی و ثانوی

پایان نامه سطح 3الف84.62اخذ قصد قربت در متعلق امر 466

مقاله علمی ترویجیج58.46تقسیمات اولی و ثانوی واجب 467

پایان نامه سطح 3الف87.69طرق احراز تعبدیت واجب  468

مقاله علمی ترویجیج60.00اصالة التعبد از نگاه آخوند خراساني)ره(  469

مقاله علمی ب75.38شرط اتصاف و شرط ترتب 470
پژوهشی

مرجعیت احتیاط یا برائت در هنگام تردید 471
مقاله علمی ب66.15 بین توصلی و تعبدی

پژوهشی
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اجتماع امر ونهی در مورد ریا در عبادت 472
مقاله علمی الف90.77با تکیه بر آرای محقق داماد در کتاب الصلوة

پژوهشی

رساله سطح 4ب61.54اقتضای نهی و کاربرد آن  473

رساله سطح 4الف89.23حقیقت متعلق حکم و آثار آن 474

بررسي ضرورت عنصر اعتبار در مراتب حکم  475
مقاله علمی الف89.23شرعي از دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

نقش معقوالت اولی  و ثانوی در مسئله امکان و  476
مقاله علمی ب64.62استحاله  اجتماع امر ونهی

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف86.15بررسی تطبیقی اقسام نهی نزد امامیه و عامه 477

پایان نامه سطح 3، ب75.38بررسی تطبیقی ترتب نزد امامیه و عامه 478
رساله سطح 4

مقاله علمی ب76.92نهی از دیدگاه مشهور قدما و متأخرین 479
پژوهشی

رساله سطح 4مقالهالف93.85ترکیب اتحادي و انضمامي و تطبیقات آن 480

تکلیف محال و تکلیف به محال  481
مقاله علمی الف92.31از دیدگاه امامیه و عامه

پژوهشی

تمایز فرد و طبیعت نسبت به تعلق تکلیف  482
مقاله علمی ب75.38در  علم اصول

پژوهشی

مقاله علمی ترویجیج50.77حقیقت صحت و فساد از منظر علماي امامیه 483
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مقاله پایان نامه الف92.31طرق کشف حکم تنزیهی  484
سطح 3، مقاله

مقاله علمی ب64.62ضابطه مسئله اصولی و اجتماع امر ونهی  485
پژوهشی

486 
قاعده » الطبیعة توجد به  وجود فرد و تنعدم بانعدام 
جمیع االفراد« از منظر محقق اصفهاني و امام 

خمینی)ره(
مقاله علمی ب78.46

پژوهشی

بررسی قاعده » دفع المفسدة اولی من جلب  487
پایان نامه سطح 3، الف92.31المنفعة« و تطبیقات آن در اصول و فقه

مقاله

بررسی تطبیقی ماده و صیغه نهی نزد امامیه و  488
پایان نامه سطح 3، ب78.46عامه 

مقاله

مقاله علمی ب75.38مدلول نهی بعد از امر یا توهم امر 489
پژوهشی

مسقطیت امتثال با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(  490
مقاله علمی الف83.08و محقق بروجردی)ره(

پژوهشی

مقاله علمی ب72.31معانی کراهت در عبادت و آثار آن 491
پژوهشی

مقاله علمی ب78.46نسبت اجتماع امر و نهی با تعارض و تزاحم 492
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب80.00بررسي تطبیقي مفهوم از دیدگاه امامیه و عامه 493

بررسي تطبیقي مفهوم حصر  494
پایان نامه سطح 3ب76.92از دیدگاه امامیه و عامه

ب75.38بررسي دیدگاه عبدالسالم در مفهوم المخالفة 495
کتاب دلیل الخطاب 
و اثر االختالف في 

الفقه و القانون

بررسی مفهوم شرط  496
مقاله علمی ترویجیالف87.69از دیدگاه شهید صدر)ره( و امام خمینی)ره(

پایان نامه سطح 3ب63.08بررسی تطبیقی مفهوم غایت  نزد امامیه و عامه 497

تحلیل معناشناختي مفهوم وصف  498
پایان نامه سطح 3ب63.08و تطبیقات فقهي آن

پایان نامه سطح 3ب78.33تداخل اسباب و مسببات در نگاه اصول مقارن 499

مقاله علمی ب61.54بررسی مفهوم از دیدگاه شهید صدر)ره( 500
پژوهشی

مقاله علمی ب64.62تمایز قاعده احترازیت قیود و مفهوم وصف 501
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج60.00داللت التزامي و مطابقي در اصول فقه 502

راهکارهای نفی تعارض در صورت تعدد شرط و  503
مقاله علمی ب75.38اتحاد جزاء

پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ج60.00ضابطه مفهوم با تأکید بر دیدگاه محقق عراقی)ره(  504
پژوهشی

مقاله علمی ب76.92قاعده تداخل اسباب و مسببات و تطبیقات آن 505
پژوهشی

رساله سطح 4، ب78.46بررسی تطبیقی مفاهیم نزد امامیه و عامه  506
کتاب

پایان نامه سطح 3ب75.38موارد تمسک به مفاهیم در فقه 507

پایان نامه سطح 3ب68.00بررس مفهوم علت وحکمت و کاربردهای آنها 508

پایان نامه سطح 3ب80.00وصف و تعلیل  از دیدگاه  اصول فقه مقارن 509



88 ................................................................................................  تاش ژوشل اولویت هیی رژوهتی

مقصد چهارم: عام و خاص 

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ب75.38امکان وقوع نسخ از دیدگاه امامیه و عامه 510
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب73.33بررسی ادوات عموم ازنگاه عالمه حلی و غزالی 511

پایان نامه سطح 3ب73.85انواع تخصیص، احکام، شرایط و تطبیقات آنها 512

بررسي تطبیقي تأخیر بیان از وقت حاجت  513
مقاله علمی الف86.15از نگاه امامیه و عامه

پژوهشی

بررسي تطبیقي تمایز دلیل لبي با لفظي  514
پایان نامه سطح 3الف92.31و آثار آن در فقه و اصول فقه

پایان نامه سطح 3الف86.15بررسي تطبیقي نسخ در علم کالم و اصول فقه 515

بررسي علّت امتناع تخصیص و تقیید  516
مقاله علمی الف87.69در برخی از عمومات و اطالقات 

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف89.23 بررسي عموم معنوي از دیدگاه علماي عامه 517

پایان نامه سطح 3ج55.38مفهوم شناسی ادات عموم و مصادیق آن  518

تحقیقی پیرامون اقسام عموم  519
پایان نامه سطح 3ب73.33و آثار اصولی و فقهی آن 

تحلیل هرمنوتیکي نظریه اختصاص خطابات به  520
پایان نامه سطح 3الف89.23خصوص مشافهین 

مقاله علمی ج60.00تخصیص عام به مفهوم شرط  521
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب72.31تخصیص و تقیید قرآن با اخبار آحاد 522

تمایز ماهوی اطالق و عموم  523
مقاله علمی ب76.92در تقدیم عام به مطلق

پژوهشی

تمسک به اصول لفظیه قبل از فحص از  524
مقاله علمی ترویجیب61.54مخصص و مقید 

تمسک به عام برای نفی تخصیص  525
مقاله علمی ب70.77و اثبات تخصص

پژوهشی

تمسک به عام در شبهات مصداقیه  526
مقاله علمی ب73.85با تأکید بر دیدگاه صاحب عروه)ره(

پژوهشی

تمسک به عام قبل از فحص از مخصص  527
پایان نامه سطح 3ج58.46و کاربردهای آن

جمع محلی به الف و الم  528
مقاله علمی ج58.33و کیفیت داللت آن بر عموم

پژوهشی

مقاله علمی ج58.46تخصیص عام به مفهوم مخالف و موافق 529
پژوهشی

بررسی ادوات لفظی  ومعنوی عمومات  530
پایان نامه سطح 3ج55.38وکاربردهای فقهی آن

مقاله علمی ج58.46حجیت عام در باقی بعد از تخصیص  531
پژوهشی

مقاله علمی ب73.85سرایت اجمال مخصص به عام 532
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب75.38عام و خاص و مطلق و مقید از نگاه اصول مقارن 533

مقاله علمی الف84.62نقش مورد در تعمیم و تخصیص حکم 534
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مالک قرینیت خاص نسبت به تخصیص  عام و  535
مقاله علمی ب73.85ثمره آن بمالک انه اظهر او اخص

پژوهشی

مقصد پنجم: مطلق و مقید

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3الف89.23اطالق لفظی و مقامی، تمایزات و احکام آن 536

اعتبارات ماهیت و موضوع له اسماء اجناس  537
پایان نامه سطح 3ب73.85و حاالت اسم جنس

مقاله علمی ب72.00اجمال، ماهیت، احکام و طرق رفع آن 538
پژوهشی

مقاله علمی ب72.31بررسي تطبیقي نکره از نگاه امامیه و عامه 539
پژوهشی

بررسی دیدگاه محقق نائینی)ره( در توقف عموم  540
مقاله علمی ب73.85حکم در عام به مقدمات حکمت

پژوهشی

مقاله علمی ب72.31تحلیل مقدمات حکمت و شرایط آن 541
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف89.23تقابل بین اطالق و تقیید و آثار آن  542

تقریبات اطالق لفظي و مقامي  543
مقاله علمی ب75.38در اثبات تعبدي و توصلي

پژوهشی

مقاله علمی ب61.54اجمال و اهمال خطاب، تمایز و طرق رفع آنها 544
پژوهشی

تمایز اطالق لفظي و مقامي  545
پایان نامه سطح 3الف87.69ناظر به تطبیقات فقهي 
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

ثمرات فقهي تعدد دال و مدلول 546
مقاله علمی ب73.85در مسائل اصول فقه و فقه

پژوهشی

مقاله علمی الف90.77انصراف، ماهیت، انواع و تطبیقات آن 547
پژوهشی

مقاله علمی الف89.23بررسی تطبیقي اقسام اطالق نزد امامیه و عامه 548
پژوهشی

مطلق و مقید در مباني اندیشمندان  549
پایان نامه سطح 3ج60.00اصول فقه و نقش فقهي آن

مقاله علمی ترویجیب61.54مقدمات حکمت در نگاه آخوند خراساني)ره( 550

مقاله علمی ج43.08نسبت تعدد دال و مدلول با استعمال مجازی 551
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیج44.62نسبت تعدد دال و مدلول با مقدمات حکمت 552

مقاله علمی ب75.38وجه مانعیت انصراف از تمسک به اطالق 553
پژوهشی
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مقصد ششم: امارات

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

حجیت ذوق فقهي و تمایز آن با قیاس و  554
مقاله علمی الف96.92استحسان

پژوهشی

مقاله علمی ب75.38سبر و تقسیم با رویکرد اصول فقه مقارن 555
پژوهشی

مقاله علمی الف95.38سیره عقال در مسائل مستحدثه 556
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف81.54اقسام تقیه و اجزاء از منظر اصولی 557

پایان نامه سطح 3ب72.31اجماع منقول و استنباط  حکم از دیدگاه متأخرین 558

پایان نامه سطح 3ب72.31اجماع و استنباط از دیدگاه شیخ طوسی)ره( 559

ادلۀ عقلی و نقلی اعتبار اجماع  560
رساله سطح 4ب76.92از نگاه اصول مقارن

پایان نامه سطح  3ب80.00بررسي حجیت اجماع از دیدگاه ابن قدامه و نََووي 561

بررسي نسبت واژه هاي اجماع، عدم الخالف،  562
مقاله علمی الف92.31تسالم، ضرورت فقهي در اصول فقه

پژوهشی

چگونگی ورود اجماع و رای  در منابع استنباط  563
پایان نامه سطح 3ب80.00اهل سنت

حقیقت قاعده لطف  564
پایان نامه سطح 3الف87.69و نقش آن در کالم و اصول فقه

مقاله علمی ب72.31رجوع و عدم رجوع اجماع مرکب به اجماع بسیط 565
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ترویجیج58.46قاعدة لطف و نقش آن در حجیت اجماع 566

مقاله علمی ب75.38ماهیت اجماع نزد امامیه و عامه 567
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف87.69بررسی اقسام اجماع و کاربردهای فقهی آن 568

رساله سطح 4ب76.92نقش اجماع در استنباط احکام از دیدگاه عامه 569

تمایز امارات و اصول  570
مقاله علمی الف84.62با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف90.77استحسان از دیدگاه مذاهب عامه 571

پایان نامه سطح 3ج52.31اصل اولی در ظن از نگاه امامیه و عامه 572

مقاله علمی ج46.15بررسی امارات غیر مطرح در اصول فقه 573
پژوهشی

بررسي دیدگاه های اصولی غزالي  574
پایان نامه سطح 3الف81.54در کتاب اساس القیاس در باره علم اصول

بررسي عدم حجیت قیاس  575
پایان نامه سطح 3الف92.31از دیدگاه اندیشمندان عامه

بررسي ماهیت و اعتبار استحسان در کتاب  576
پایان نامه سطح 3الف87.69ابطال االستحسان محمد ابن ادریس شافعي

بررسي معنا شناختي امکان  577
رساله سطح 4الف86.15و کاربرد آن در اصول فقه

تبارشناسی و ریشه یابی نزاع معروف بین ابن قبه  578
پایان نامه سطح 3ج50.77و مشهور اصولی در امکان تعبد به ظن
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پایان نامه سطح 3ب76.92تعلیل به شبه و اثر آن در قیاس از منظر عامه 579

پایان نامه سطح  3ب75.38حجیت سد ذرایع از دیدگاه عامه 580

دلیل انسداد و حجیت مطلق ظن  581
رساله سطح 4الف89.23در عرصه هاي مختلف

پایان نامه سطح 3الف92.31قیاس از دیدگاه ابن حزم اندلسی 582

پایان نامه سطح 3ب63.08موارد کاربرد قیاس در فقه حنفی 583

نقش قیاس در ترخیصات شرعی  584
پایان نامه سطح 3ب63.08با تأکید بر کتاب الرخص الشرعیه ُزَحیلی

رساله سطح 4الف87.69تناسب حکم و موضوع وآثار آن 585

جایگاه تناسب حکم و موضوع  586
رساله سطح 4الف100.00در علم اصول و فقه

رساله سطح 4الف100.00تنقیح مناط و گستره آن در فقه 587

معنای حجیت امارات از منظر  588
پایان نامه سطح 3ب61.54شیخ انصاری)ره(، آخوند)ره(، نائینی)ره(

پایان نامه سطح 3ج55.38تصویب و تخطئه از منظر امامیه و عامه 589

مقاله علمی الف84.62جواز نقل به معنا و تفاوت آن با نقل به مضمون 590
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج49.23حجیت ظهور از منظر اصولی و اخباری 591
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دالئل اخباری ها بر عدم حجیت ظواهر کتاب  592
رساله سطح 4ب67.69و نقد آن

مقاله علمی ب76.92مفهوم شناسی تفسیر در علم اصول و ابعاد آن 593
پژوهشی

الف92.31تعارض بین قول لغوی و معنای عرفی 594

مقاله
)اصاله عدم النقل 

مؤید لغت و استقراء 
مؤید عام است(

مقاله علمی ب73.33حجیت قول لغوی از دیدگاه اصول مقارن 595
پژوهشی

مقاله علمی ج55.38ارتباط اجماع و سیره و حجیت خبر واحد 596
پژوهشی

بررسی شهرت فتوایی 597
پایان نامه سطح 3ب61.54 از دیدگاه محقق بروجردی)ره(

ایرادات استدالل به آیۀ نباء 598
رساله سطح 4ج41.54از جهت اثبات حجیت خبر واحد

ادله نقلي دال بر عدم حجیت خبر  599
پایان نامه سطح 3ج56.92و نسبت آنها با ادله حجیت خبر واحد

بررسي تطبیقي حجیت خبر واحد  600
رساله سطح 4ب80.00از نگاه علماي امامیه و عامه

رساله سطح 4ب76.92بررسي تطبیقي ادله استنباط از نگاه عامه و امامیه 601

رساله سطح 4ج50.77بررسي حجیت ادله و امارات از نگاه ظاهریه 602

پایان نامه سطح 3الف90.77قول لغوي و تطبیقات  فقهي آن 603
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بررسي داللت یا عدم داللت آیه ذکر بر حجیت  604
مقاله علمی ج43.08خبر واحد

پژوهشی

بررسي داللت یا عدم داللت آیه کتمان بر  605
مقاله علمی ج43.08حجیت خبر واحد

پژوهشی

بررسي داللت یا عدم داللت آیه نفر بر حجیت  606
مقاله علمی ج43.08خبر واحد

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب61.54تمایز امارات و اصول از دیدگاه نائینی)ره( 607

مقاله علمی ب75.38حجیت اخبار مع الواسطه 608
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب72.31حجیت امارات ظنیه در امور اعتقادی 609

پایان نامه سطح 3ب76.92حجیت خبر واحد در کتاب سرائر ابن ادریس 610

رساله سطح 4الف95.38حجیت سیرة عقالء و متشرعه از نگاه فریقین 611

پایان نامه سطح 3ب69.23امارات و اصول با رویکرد اصول فقه مقارن 612

پایان نامه سطح 3ج56.92خبر واحد از دیدگاه عامه 613

مقاله علمی ترویجیج53.85خبر واحد، اقسام و گستره آن 614

رساله سطح 4ب67.69دلیل عقلی و حجیت خبر واحد 615

پایان نامه سطح 3ب80.00رادعیت در سیره های عقالیی 616
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مقاله علمی ج43.08سنت و حجیت خبر واحد 617
پژوهشی

مقاله علمی الف89.23قاعده وهن روایت به سبب اعراض مشهور 618
پژوهشی

مقاله علمی الف87.69قاعدة انجبار ضعف روایت به عمل مشهور 619
پژوهشی

مدلول فعل و تقریر نبی)صلی اهلل علیه و آله(   620
مقاله علمی ب75.38از دیدگاه اهل سنت

پژوهشی

مقاله علمی الف92.31نسبت سد ذرایع و مقدمۀ حرام 621
پژوهشی

ارتکاز عقالئي و سیره  622
مقاله علمی ترویجیالف86.15در نگاه دانشمندان علم اصول

مقاله علمی ترویجیب70.77اقسام سیره عقال با تأکید بردیدگاه شهید صدر)ره( 623

شهرت عملی وروایی 624
مقاله علمی ترویجیب73.85ازدیدگاه محقق بروجردی)ره(

مقاله علمی ترویجیالف84.62تمایز سیرة متشرعه و سیره عقالء 625

تمایزات سیره عقالئي و سیره متشرعه  626
مقاله علمی الف87.69با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

مقاله علمی الف81.54سیرة عقالیی و متشرعه از دیدگاه اصول مقارن 627
پژوهشی

صحت و عدم صحت تمسک به اطالقات و  628
پایان نامه سطح 3ب66.15عمومات برای ردع از سیره های عقالیی

طرق کشف معاصرت سیره  629
مقاله علمی الف86.15با عصر معصوم)علیه السالم(

پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف96.92تطبیقات سیره عقالئي و متشرعه در فقه 630

موارد ردع ائمه)علیهم السالم(  631
پایان نامه سطح 3الف93.85از سیره های عقالیی و اجتماعی

پژوهش و کاوش در حجیت شهرت  632
رساله سطح 4ج49.23و اقسام آن در علم اصول

حجیت شهرت فتوایی از منظر روایات خاصه 633
رساله سطح 4الف86.15با تأکید بر دیدگاه محقق بروجردي)ره(

پایان نامه سطح 3ب76.92حجیت شهرت و اقسام آن از منظر اصول مقارن 634

رساله سطح 4الف81.54استقراء و آثار آن در علم اصول 635

بررسي تطبیقي حجیت استقراء  636
رساله سطح 4ب80.00در نگاه امامیه و عامه

پایان نامه سطح 3ب78.46حجیت فعل و اقسام آن در نگاه عامه 637

حقیقت حکم ظاهری با تأکید  638
مقاله علمی ب75.38بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

بررسی دلیل انسداد و علم رجال  639
پایان نامه سطح 3الف90.77از نگاه محقق زنجاني

مقاله علمی ترویجیج47.69قاعدة اشتراک احکام بین عالم و جاهل 640

مقاله علمی ج60.00تمایز کشف و حکومت بنابر تمامیت دلیل انسداد 641
پژوهشی

رساله سطح 4ب63.08حجیت ظن بنابر انسداد 642
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ب73.85اثبات ظهور از طریق استدالل و برهان 643
پژوهشی

اغراض تکوینی و مولوی تشریعی  644
مقاله علمی ب78.46با رویکرد اصول مقارن

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف87.69اقسام ظهور و مناشئ آن 645

بررسي تبعیت داللت التزامیه 646
رساله سطح 4الف83.08از داللت مطابقیه و تطبیقات آن

بررسي نظریه اختصاص حجیت ظواهر به  647
مقاله علمی ج46.15خصوص مشافهین

پژوهشی

تعارض قول لغوی در کشف ظاهر  648
مقاله علمی الف86.15با ظهور ذاتی با رویکرد شهید صدر)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف92.31تنقیح، تخریج و تحقیق مناط 649

پایان نامه سطح 3ب80.00حجیت ظواهر قرآن از دیدگاه فریقین 650

داللت تنبیه، اشاره و اقتضاء  651
پایان نامه سطح 3ب80.00با رویکرد اصول مقارن

پایان نامه سطح 3الف90.77داللت سیاق با رویکرد اصول فقه مقارن 652

مقاله علمی ترویجیب70.77شرائط حجیت ظهور 653

مقاله علمی ب67.69فعل معصوم)علیه السالم( و استنباط حکم شرعی 654
پژوهشی

مقاله علمی ب75.38نسبت تناسب حکم و موضوع با مفهوم 655
پژوهشی
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مقاله علمی الف95.38نسبت تنقیح مناط و الغای خصوصیت 656
پژوهشی

مقاله علمی الف92.31نسبت قیاس با تنقیح مناط 657
پژوهشی

مقاله علمی الف93.85نقش سیاق در فقه و تفسیر 658
پژوهشی

رساله سطح 4،  الف87.69نقش تقطیع روایات در استظهار 659
کتاب

رساله سطح 4الف95.38نقش عرف در فهم متون دینی 660

نقش قرائن لفظیه و حالیه  661
رساله سطح 4، الف93.85در استظهار و تطبیقات فقهی

کتاب

پایان نامه سطح 3الف96.92قلمرو عرف و مصلحت در مسائل مستحدثه 662

مقاله علمی ب75.38نقش ابتالء و عدم ابتالء در تنجیز علم اجمالی 663
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج58.46نقش بقای علم به جامع در تنجیز علم اجمالی 664

مقاله علمی ب61.54تنجیز علم اجمالی در تدریجیات 665
پژوهشی

مقاله علمی ب72.31علم اجمالی با تأکید بر غروی اصفهانی)ره( 666
پژوهشی

مقاله علمی ب61.54بررسی نظریه اقتضاء در علم اجمالی 667
پژوهشی

مقاله علمی ب61.54بررسی نظریه علیت در علم اجمالی 668
پژوهشی
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نقش مبنای محقق عراقی)ره(  669
مقاله علمی ب61.54درعلیت علم اجمالی

پژوهشی

وجه عدم تنجیز علم اجمالی  670
پایان نامه سطح 3ج60.00در شبهات غیر محصورة

رساله سطح 4الف93.85آثار لوازم اصولی و فقهی تبعیت احکام از مالکات 671

مقاله علمی ترویجیج47.69حجیت قطع و اطمینان و آثار 672

امکان و عدم امکان اخذ علم به جعل  673
پایان نامه سطح 3ب76.67در موضوع مجعول با نگاه شهید صدر)ره(

انحالل حقیقی و حکمی علم اجمالی  674
پایان نامه سطح 3الف90.77و آثار اصولی و فقهی آن

بررسی تطبیقی دیدگاه آخوند)ره(  675
پایان نامه سطح 3ب76.92و محقق عراقی)ره( در تنجیز حکم واقعی

پایان نامه سطح 3الف84.62بررسي کاربردهاي فقهي قطع موضوعي 676

رساله سطح 4ب76.67اقسام علم اجمالی و کاربردهای فقهی آنها 677

بررسی تطبیقي اقسام علم اجمالي  678
رساله سطح 4ب78.46از نگاه امامیه و عامه

تأثیر مسلک علیت و اقتضاء  679
مقاله علمی الف87.69در علم اجمالی و تطبیقات آن

پژوهشی

تفاسیر حکم فعلی  680
پایان نامه سطح 3الف88.33از دیدگاه اعالم اصولی شیعه و آثار آن

تنافی یا عدم تنافی  681
پایان نامه سطح  3ب65.00بین احکام واقعی و احکام ظاهری
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توهم وقوع ردع از عمل به قطع  682
پایان نامه سطح 3ب78.46در برخی از فروعات فقهی

جایگزیني امارات به جاي قطع طریقي   683
پایان نامه سطح 3ج44.62و موضوعي و اقسام آن

رساله سطح 4ج50.77حجت وحجیت از نگاه امامیه و عامه 684

حجیت قطع، حدود و احکام آن  685
مقاله علمی د36.92با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

مقاله علمی ترویجیج47.69حقیقت انقیاد ماهیت و اقسام آن 686

ماهیت و اقسام  تجری  687
مقاله علمی ب61.54با تأکید بر صاحب فصول)ره(

پژوهشی

بررسی تطبیقی حقیقت علم اجمالی  688
مقاله علمی ب78.46در نگاه امامیه و عامه

پژوهشی

بررسی دیدگاه متقدمین  689
مقاله علمی ب72.31در استحقاق عقاب متجری

پژوهشی

رویکردهاي مختلف  690
پایان نامه سطح 3ب61.54در تفسیر حقیقت علم اجمالي

مقاله علمی ب75.38ضابطۀ تواتر و اقسام آن با رویکرد اصول مقارن 691
پژوهشی

مقاله علمی ج46.15فعلیت و اقسام آن با تأکید بر دیدگاه آخوند)ره( 692
پژوهشی

قبح تجری  693
مقاله علمی ترویجیج49.23از منظر شیخ انصاری و صاحب فصول)ره(

بررسی قبح و حرمت تجری  694
مقاله علمی ج47.69با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ج64.62مسالک متعدد در جمع حکم ظاهری و واقعی 695

مقاله علمی الف89.23تجري و نقش آن در حقوق 696
پژوهشی

منافات وجوب موافقت قطعیۀ علم اجمالی 697
پایان نامه سطح 3ج60.00 با برائت عقلی

پایان نامه سطح 3ب73.85بررسی اجماع از دیدگاه شیخ انصاری)ره( در فقه 698

پایان نامه سطح 3ب75.38ابوحنیفه  و قیاس در روایات شیعه 699

بررسی قیاس از دیدگاه غزالی  700
پایان نامه سطح 3ب73.33در کتاب اساس القیاس

رساله سطح 4الف95.38نقش قیاس در موضوع شناسي 701

رساله سطح 4ب80.00بررسي مصالح مرسله با رویکرد اصول مقارن 702

موازین و تشخیص مصلحت  703
مقاله علمی ب78.46در فقه اسالمی از دیدگاه فریقین

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج56.92حقیقت مفهوم موافقت و وجه حجیت آن 704

رساله سطح 4کتابب76.92مقاصد الشريعة از منظر قاطبي 705

بررسی اجماع و کاربردهای آن  706
رساله سطح 4کتابالف90.77از دیدگاه صاحب جواهر)ره(

پایان نامه سطح 3الف93.85رابطه موضوع حکم و مقاصد شریعت 707
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4ب80.00طرق استکشاف  مقاصد الشريعة از نگاه عامه 708

نقش وحدت سیاق در کشف مدلول  709
رساله سطح 4کتابالف87.69با توجه به تفسیر المیزان

رساله سطح 4ب80.00مقاصد الشريعة و نقش آن در استنباط فقه عامه 710

مقاله علمی الف92.31مقاصد شریعت و نقش آن در استنباط فقه امامیه 711
پژوهشی
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مقصد هفتم: اصول عملیه

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب67.69رخصت و عزیمت از نگاه اصول مقارن 712

مقاله علمی ج46.15اثبات برائت با اصل استصحاب 713
پژوهشی

بررسی مجعول در استصحاب  714
مقاله علمی ب80.00با تأکید بر نائینی)ره(

پژوهشی

احتماالت در مفاد ادلۀ الضرر  715
رساله سطح 4ب61.54با توجه به ثمرات آن

رساله سطح 4، ب80.00احتیاط از نگاه امامیه و عامه 716
کتاب

رساله سطح 4ب61.54اخبار قاعده ال ضرر به لحاظ سندی و داللی 717

مقاله علمی ب61.54اختصاص اخبار قاعده حلیت به شبهات موضوعی 718
پژوهشی

مقاله علمی ب64.62ادلۀ قاعده عسر و حرج و نسبت آن با ادلۀ اولی 719
پژوهشی

استحاله و عدم استحاله تخییر بین اقل و اکثر  720
مقاله علمی ب66.15و تطبیق آن بر عدم اجزاء اوامر

پژوهشی

استحاله تخییر بین اقل و اکثر  721
مقاله علمی ب61.54با تأکید بر نظریه محقق خوئي)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب78.46استصحاب از نگاه امامیه و عامه 722

رساله سطح 4ب76.92استصحاب تعلیقی در احکام و موضوعات 723
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رساله سطح 4الف93.85استصحاب تعلیقی و تطبیقات فقهی آن 724

مقاله علمی ترویجیج49.23استصحاب حکم مخصص یا عموم ازمانی 725

استصحاب عدم ازلی در شبهات مصداقی  726
پایان نامه سطح 3ب63.08و موارد آن

رساله سطح 4ب73.85استصحاب کلی قسم دوم و تطبیقات فقهی آن 727

مقاله علمی الف86.15رخصت و عزیمت و تطبیقات فقهي آن 728
پژوهشی

مقاله علمی ج55.38نسبت ادله قاعده ال ضرر و ادلۀ احکام اولي 729
پژوهشی

مباني حجیت استصحاب از منظر امامیه 730
پایان نامه سطح 3ب67.69با تأکید بر دیدگاه شیخ انصاری)ره(

مباني اعالم در حجیت امارات  731
مقاله علمی ب70.77با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

مقاله علمی ب64.62استصحاب و توارد حالتین و کاربردهای فقهی آن 732
پژوهشی

مقاله علمی ب63.08اصالة عدم التذکیة و تقدم آن بر اصل حکمی 733
پژوهشی

اصل در افعال قبل از ورود شرع  734
رساله سطح 4الف83.08و بعد از آن از دیدگاه اصول فقه مقارن

اعتبار احکام شرایع سابق  735
مقاله علمی الف81.54از دیدگاه اصول مقارن

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب61.54اقسام استصحاب و تطبیقات فقهی آن 736
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

اقسام َدَوران امر بین تعیین و تخییر  737
پایان نامه سطح 3الف89.23و تطبیقات آن

نسبت شبهه حکمیه با شبهه مفهومیه و  738
مقاله علمی ترویجیالف87.69کاربردهای فقهی آنها

مقالهج50.77انواع رفع در حدیث رفع 739

برائت در مستحبات و مکروهات  740
مقاله علمی ب64.62و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

رساله سطح 4ج46.67برائت شرعي از نگاه قرآن کریم 741

رساله سطح 4، الف81.54برائت عقلی و شرعی با رویکرد اصول مقارن 742
کتاب

پایان نامه سطح 3ب71.67بررسی اختالل و عدم اختالل ارکان استصحاب 743

مقاله علمی ب64.62بررسي ادله انحصار اصول عملیه 744
پژوهشی

رساله سطح 4ج44.62بررسی ادله حجیت استصحاب 745

مقاله علمی ب73.85بررسي اعتباري یا انتزاعي بودن حجیت 746
پژوهشی

بررسي اماریت یا اصل بودن استصحاب  747
رساله سطح 4ب73.85از منظر اندیشمندان امامیه

پایان نامه سطح 3، ب73.85بررسی تاریخی اصالة  البرائة العقلیة 748
کتاب

بررسي تطبیقات فقهي استصحاب  749
رساله سطح 4، ب78.46در شبهات حکمیه

کتاب
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی ب78.46بررسي تطبیقي تخییر از نگاه امامیه و عامه 750
پژوهشی

بررسي تطبیقي کاربرد اصل استصحاب  751
پایان نامه سطح 3ب80.00در نگاه عامه و امامیه

بررسي تطبیقي مفاد حدیث الضرر  752
رساله سطح 4ب80.00در آرای علماي عامه و امامیه

تحلیل دیدگاه هاي مختلف در تمایز امارات و  753
رساله سطح 4الف89.23اصول عملي محرز و غیر محرز

رساله سطح 4ج49.23بررسی سندی و داللی اخبار احتیاط 754

رساله سطح 4ج47.69بررسي سندي و داللي اخبار حل 755

طرح جامع پژوهشیج46.15بررسی اصول عملیه غیر مطرح در کتب اصولی 756

بررسی سندی و داللی حدیث رفع قلم  757
رساله سطح 4ب75.38از منظر فریقین

بررسي شبهه اختالل وحدت قضیه متیقنه و  758
مقاله علمی ترویجیب72.31مشکوکه در شبهات حکمیه

پایان نامه سطح  3ج50.77بررسي شرایط جریان اصالة البرائة 759

بررسی قاعده قبح عقاب بال بیان با وجوب دفع  760
مقاله علمی ترویجیب66.15ضرر محتمل

رساله سطح 4ب61.54بررسي قاعده قرعه از منظر اصولیان و فقیهان 761

بررسي کاربرد قاعده الضرر  762
پایان نامه سطح 3الف96.92در ضررهاي اجتماعي
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب65.00بررسي مفاد اخبار من بلغ از نگاه اصولیان 763

مقاله علمی ترویجیج50.77بررسی نقش زمان به لحاظ ظرف و قید 764

بررسی وجه تقدم امارات بر اصول عملیه  765
پایان نامه سطح 3ب64.62از منظر شیخ انصاری)ره( و آخوند)ره(

رساله سطح 4الف91.67تأثیر مسلک حق الطاعة در اصول و فقه 766

رساله سطح 4ب80.00بررسی اصول عملیه با رویکرد اصول مقارن 767

تخییر بین اقل و اکثر با تأکید بر دیدگاه  768
مقاله علمی ج58.46شهید صدر)ره( و آثار آن

پژوهشی

رساله سطح 4الف92.31تسامح در ادله سنن و تأثیر آن در فقه تربیتي 769

مقاله علمی الف89.23تسامح در ادله سنن و جواز نقل به معنا 770
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف95.38تطبیقات فقهی استصحاب در آثار قدما 771

تفصیل بین شبهات موضوعیه و حکمیه  772
مقاله علمی ترویجیب70.77در استصحاب

مقاله علمی ب69.23تقاریب مختلف در انحالل علم اجمالی 773
پژوهشی

مقاله علمی ب75.38تمامیت و عدم تمامیت تبعض در تنجز 774
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب76.92تمایز اصل و اماره با رویکرد اصول مقارن 775
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تمایز تخییر عقلی و شرعی  776
مقاله علمی ب66.15و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

تمایز حیثیت تقییدیه با حیثیت تعلیلیه  777
مقاله علمی الف87.69با تأکید بر دیدگاه غروی اصفهانی)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب75.38تمایز فرد مردد با کلی و ثمرات و تطبیقات آن 778

رساله سطح 4ج60.00تمسک به اصول عملیه قبل از فحص از امارات 779

پایان نامه سطح 3ب78.33تنجیز و تعلیق در حکم و موضوع 780

مقاله علمی ب61.54تواتر یا استفاضۀ روایات الضرر 781
پژوهشی

رساله سطح 4ج49.23جریان استصحاب در احکام شرایع سابق 782

مقاله علمی ب76.92جریان استصحاب در احکام وضعی 783
پژوهشی

جریان استصحاب در موارد شک 784
رساله سطح 4ب73.85در تقدم و تاخر حادثین

جریان اصول تنجیزی و تعذیری  785
رساله سطح 4ب61.54در اطراف علم اجمالی

مقاله علمی ب73.85حجیت استصحاب در موضوعات مرکبه 786
پژوهشی

رساله سطح 4ج60.00حجیت استصحاب و حکم عقل 787

مقاله علمی ج46.15حجیت استصحاب عدم نسخ 788
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4ج60.00حجیت استصحاب و اخبار 789

مقاله علمی ب61.54حجیت استصحاب و سیرة عقالیی 790
پژوهشی

رساله سطح 4ب64.62حجیت و عدم حجیت اصل مثبت 791

792 
حدیث »حالل محمد حالل و حرام محمد حرام 

الي یوم القیامة« از نظر سند و داللت 
و نقش آن در استنباط احکام

پایان نامه سطح 3الف95.38

حکم استصحاب  793
مقاله علمی ب61.54در موارد اثبات مستصحب به امارات

پژوهشی

مقاله علمی الف89.23حکم زیاده در هنگام شک در اشتراط عدم زیاده 794
پژوهشی

حکم مالقی اطراف علم اجمالی  795
پایان نامه سطح 3ب64.62و تطبیقات فقهی آن

دوران امر بین اقل و اکثر در محرمات  796
مقاله علمی ب78.46و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

دوران بین اقل و اکثر در اجزاء  797
مقاله علمی ب64.62و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

دوران بین اقل و اکثر در سبب و محصل 798
مقاله علمی ب80.00و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

مقاله علمی ب61.54دوران بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه 799
پژوهشی

دیدگاه اخباری ها در جریان برائت  800
رساله سطح 4ب78.46با تأکید بر کتاب الفوائد المدنیة
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مقاله علمی ب64.62کلی طبیعی و تأثیر آن در علم اصول 801
پژوهشی

رجوع اصالة التخییر به اصالة البراءة  802
مقاله علمی ب72.31و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

رجوع و عدم رجوع استصحاب کلی 803
مقاله علمی ب72.31به استصحاب فرد مردد و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

مقاله علمی ب73.85روايات اصالة الطهارة و الحل و استصحاب 804
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب63.08شرائط جریان اصول عملیه 805

مقاله علمی ترویجیب78.46شرائط جریان اصول لفظیه 806

مقاله علمی ج49.23شرطیت فحص در جریان اصول ترخیصی 807
پژوهشی

شک در اطالق و اشتراط جزئیت و شرطیت  808
مقاله علمی ب78.46و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

استصحاب در شبهات حکمیه  809
پایان نامه سطح 3ب66.15از دیدگاه محقق خوئی)ره(

مقاله علمی ترویجیج49.23برائت  عقلی در اقل و اکثر از دیدگاه آخوند)ره( 810

عرصه های تعارض استصحابین  811
رساله سطح 4ب75.38و کاربردهای فقهی آن

تمایزات نظری و عملی اصول عملی شرعی و  812
مقاله علمی الف89.23عقلی

پژوهشی

قاعده  قبح عقاب بال بیان یا وجوب دفع ضرر  813
مقاله علمی ب78.46محتمل با تأکید بر دیدگاه سیدمحمد روحاني)ره(

پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

قاعده تسامح در غیر مستحبات  814
مقاله علمی ب75.38و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

رساله سطح 4الف90.77قاعده عسر و حرج و تطبیقات فقهی آن 815

پایان نامه سطح 3، الف81.54قاعده ال حرج با رویکرد اصول مقارن 816

بررسی قاعده ال حرج  817
مقاله علمی ب61.54از نگاه سیدمحمد روحاني)ره(

پژوهشی

قاعده الضرر نسبت به احکام عدمی  818
مقاله علمی الف87.69با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب80.00قاعده مقتضی و مانع با تکیه بر العروة الوثقي 819

قاعده المشقة تجلب التیسیر  820
رساله سطح 4ب75.38با رویکرد اصول مقارن

رساله سطح 4ب64.62قاعده میسور و آثار آن 821

ماهیت فرد مردد و امکان تعلق حکم به آن  822
رساله سطح 4ب75.38با تکیه بر دیدگاه امام خمینی)ره(

ماهیت و آثار استصحاب  823
رساله سطح 4ب61.54به عنوان اماره و اصل عملي

مجرای عدم الدلیل دلیل العدم  824
مقاله علمی الف88.33و کاربردهای اصولی آن

پژوهشی

مقاله علمی الف100.00قاعده تسامح و فتاواي مجتهدان 825
پژوهشی

مقاله علمی ب61.54مدلول قاعدة الضرر از دیدگاه آقا ضیاء عراقی)ره( 826
پژوهشی
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مقاله علمی ب61.54مدلول قاعدة الضرر از دیدگاه شهید صدر)ره( 827
پژوهشی

مقاله علمی ب53.85حقیقت حکم وضعی و اقسام آن 828
پژوهشی

بررسی کاربردهای اصول عملیه  829
پایان نامه سطح 3ج60.00درکتاب الصلوة محقق خویی)ره(

830 
بررسی تطبیقی مصب و مورد قاعده قرعه و 
نسبت آن با استصحاب از دیدگاه آخوند)ره(، 

نائینی)ره( و شهید صدر)ره(
پایان نامه سطح 3ب67.69

مصب و مورد وجوب دفع ضرر محتمل  831
مقاله علمی ب66.15و کاربردهای فقهی آن

پژوهشی

معانی مختلف کلی  832
مقاله علمی ترویجیج49.23و تطبیق آن بر استصحاب کلی

مقاله علمی ترویجیب63.08مفاد قاعده الضرر از نگاه امام خمیني)ره( 833

مقاله علمی ترویجیج46.15مکاتبه قاسانی و استصحاب 834

مناط اتحاد قضیه متیقنه  835
مقاله علمی ترویجیج47.69و مشکوکه در استصحاب

موارد ابتنای حقوق جزائی و مدنی  836
پایان نامه سطح 3الف95.38بر قاعدة قبح عقاب بالبیان

رساله سطح 4ب72.31موارد تمسک به استصحاب  در فقه 837

موارد تمسک به استصحاب  838
رساله سطح 4الف90.77در قوانین جزائی و مدنی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4ب72.31موارد تمسک به برائت در فقه 839

مقاله علمی ج60.00موافقت التزامي با رویکرد نظریه حضرت امام)ره( 840
پژوهشی

مقاله علمی ج58.46موافقت التزامیه و مانعیت آن از اجرای اصول 841
پژوهشی

نسبت اخبار احتیاط با اخبار برائت  842
مقاله علمی ج60.00در شبهات بدوی

پژوهشی

مقاله علمی ج50.77نسبت استصحاب با اصالة الصحة 843
پژوهشی

مقاله علمی ب63.08نسبت استصحاب با قاعده فراغ و تجاوز 844
پژوهشی

مقاله علمی ب63.08نسبت استصحاب با قاعده ید 845
پژوهشی

بررسی کاربردهای استصحاب  846
مقاله علمی ب63.08در مستمسک حکیم)ره(

پژوهشی

مقاله علمی ب61.54نسبت قاعده الضرر با قاعده سلطنت 847
پژوهشی

مقاله علمی ب63.08نسبت قاعده الضرر با قاعدة اقدام 848
پژوهشی

مقاله علمی ج60.00نسبت قاعدة الضرر و احکام اولیه 849
پژوهشی

مقاله علمی ترویجیب61.54نفسیت و غیریت وجوب تعلم احکام 850

مقاله علمی ب61.54نقش اصول عملیه در موارد توارد حالتین 851
پژوهشی
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مقاله علمی ب63.08نقش اضطرار در عدم تنجیز علم اجمالی 852
پژوهشی

رساله سطح 4الف91.67نقش امتنان در قواعد اصولی و فقهی 853

بررسی تطبیقی اصول عملیه  854
رساله سطح 4، الف83.08از نگاه امامیه و عامه

کتاب

مقاله علمی ب63.08نیابت استصحاب از قطع و اطمینان 855
پژوهشی

رساله سطح 4ب66.15وجوب احتیاط از منظر عقل و نقل 856

رساله سطح 4ب75.38وجوب تعلم احکام و آثار اصولي و فقهي آن 857

وجوه مختلف در عدم جریان استصحاب عدم  858
رساله سطح 4ب66.15ازلی

وجوه و احتماالت در اخبار من بلغ  859
رساله سطح 4ب78.46و آثار آن در فقه

مقاله علمی ج47.69وجه اختصاص قاعدة الحل به شبهات موضوعیه 860
پژوهشی

مقاله علمی ب61.54وجه تمایز انحالل حقیقی از انحالل حکمی 861
پژوهشی

پایان نامه سطح، 3الف92.31وجه عدم توجه قدما به اخبار استصحاب 862

وجه عدم جریان استصحاب  863
مقاله علمی ب64.62در احکام شرعیۀ مستند بر دلیل عقلی

پژوهشی

وجه عدم جریان استصحاب در موارد شک  864
مقاله علمی ج58.46در مقتضی از دیدگاه شیخ انصاری)ره(

پژوهشی
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مقصد هشتم: تعارض امارات و اصول

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

بررسی تطبیقی حکومت  865
مقاله علمی ب72.31از منظر نائینی)ره( و مشهور

پژوهشی

اعتبار و عدم اعتبار روایات مخالف  866
پایان نامه سطح 3ب80.00با قرآن از نگاه اصول مقارن

رساله سطح 4 الف90.77اقسام تعارض  به لحاظ تطبیقات  فقهی 867

انقالب نسبت  868
رساله سطح 4الف84.62از دیدگاه آخوند)ره(، نائینی)ره(، و شهید صدر)ره(

انواع تزاحم، تفاوتها و کاربردها  869
رساله سطح 4الف89.23با تکیه بر دیدگاه شهید صدر)ره(

بررسی اختصاص جریان قواعد باب تزاحم به  870
مقاله علمی الف86.15احکام الزامی

پژوهشی

بررسي اصولي تعارض اقوال و افعال  871
پایان نامه سطح 3ب67.69در کلمات دانشمندان عامه

بررسي ترجیح اهم بر مهم  872
پایان نامه سطح 3ب76.92در باب تزاحم و تطبیقات فقهي آن

بررسي تطبیقي حقیقت تعارض 873
مقاله علمی ج60.00از نگاه شیخ انصاري)ره( و آخوندخراساني)ره(

پژوهشی

بررسي تعارض اصول عملیه  874
رساله سطح 4ب61.54با یک دیگر و با امارات

مقاله علمی ب75.00بررسي تعارض دلیل وضعي با دلیل غیر وضعي 875
پژوهشی

بررسی حکم متعارضین  876
پایان نامه سطح 3ج60.00با توجه به ادله اعتبار و اخبار عالجیه
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بررسی رابطه قاعده تزاحم  877
مقاله علمی الف89.23با اصل عدم توجیه هدف نسبت به وسیله 

پژوهشی

مقاله علمی ب73.85بررسی رجوع مرجحات تزاحم به مرجح واحد 878
پژوهشی

مقاله علمی الف89.23بررسی طریق احراز مالک اهم  در تزاحم 879
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ج50.77بررسی عرضۀ روایات به قرآن 880

پایان نامه سطح 3ب72.31بررسی عوامل تعارض 881

بررسي نسبت حکومت با توفیق عرفي  882
مقاله علمی ج60.00با تأکید بر دیدگاه آخوند خراساني)ره(

پژوهشی

مقاله علمی ب64.62تحلیل معنا شناختي حکومت و اقسام آن 883
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف90.77تزاحم و کاربرد آن در فقه االجتماع 884

پایان نامه سطح 3الف87.69تزاحم و کاربرد آن در فقه تربیتی 885

پایان نامه سطح 3ب61.54تعارض جرح و تعدیل 886

پایان نامه سطح 3الف92.31تعارض روایات در مصادر حدیثی عامه 887

پایان نامه سطح 3ب76.92تعارض قیاس ها از منظر عامه 888

پایان نامه سطح 3ب80.00تعارض مناشی قیاس از دیدگاه عامه 889
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

تفاوت جوهری ورود و حکومت  890
پایان نامه سطح 3الف87.69و تطبیقات فقهی آن

بررسی تقدم مرجحات باب تعارض  891
پایان نامه سطح 3ب72.31و کاربردهای آن

تقدیم احکام الزامي بر احکام ترخیصي  892
پایان نامه سطح 3ب75.38در هنگام تعارض

مقاله علمی ب73.85بررسی تقدیم بینه بر خبر ثقه در موضوعات  893
پژوهشی

تقیه و نقش آن در تعارض  894
پایان نامه سطح 3ب73.85و کاربردهای فقهی آن

مقاله علمی ج46.15تمایز بین تخصیص، تخصص، حکومت و ورود 895
پژوهشی

تمایز تعارض و تزاحم  896
مقاله علمی ج60.00با تأکید بر دیدگاه آخوند و نائینی)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب66.15جمع تبرعی در کلمات شیخ طوسی در االستبصار 897

پایان نامه سطح 3ب61.54حکم تعارض قیاس و خبر واحد از دیدگاه عامه 898

مقاله علمی الف87.69حمل ظاهر بر اظهر با توجه به جواز نقل به معني 899
پژوهشی

پایان نامه سطح 3ب78.46راهکارهای رفع تعارض ادله از منظر قدما 900

سبک و روش شهید اول)ره( در حل تعارض اخبار  901
پایان نامه سطح 3الف86.15و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش سیدمرتضی)ره( در حل تعارض  902
پایان نامه سطح 3الف86.15اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

سبک و روش شهید ثانی)ره( در حل تعارض اخبار  903
پایان نامه سطح 3الف86.15و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش شیخ صدوق)ره( در حل تعارض  904
پایان نامه سطح 3الف87.69اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش شیخ طوسی)ره( در حل تعارض  905
پایان نامه سطح 3الف86.15اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش شیخ مفید)ره( در حل تعارض اخبار  906
پایان نامه سطح 3الف86.15و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش عالمه حلی)ره( در حل تعارض  907
پایان نامه سطح 3الف86.15اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش صاحب شرایع)ره( در حل تعارض  908
پایان نامه سطح 3الف86.15اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سبک و روش محقق ثانی کرکی)ره( در حل  909
پایان نامه سطح 3الف86.15تعارض اخبار و تأثیر آن در استنباط احکام فقهی

سیر تاریخی قاعده »الجمع مهما امکن اولی من  910
پایان نامه سطح 3ب61.54الطرح«

مقاله علمی ب78.46بررسی فرق تعارض و تزاحم از دیدگاه عامه  911
پژوهشی

قواعد حل تعارض فتواي ولي فقیه  912
مقاله علمی الف100.00با فتاوای مراجع عظام

پژوهشی

قواعد تعارض و ترجیح  913
پایان نامه سطح 3الف81.54از دیدگاه اصول فقه مقارن

مقاله علمی ب61.54مرجحیت قرآن در تعارض روایات 914
پژوهشی

مقاله علمی ب61.54تعارض و تزاحم، تمایزات، کاربرد 915
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح 3ب73.85تزاحم، اقسام و کاربردهای فقهی و غیر فقهی  916

مقاله علمی ب63.08مالک جمع عرفی و تفاوت آن با جمع تبرعی 917
پژوهشی

مالک و مناط جمع عرفی  918
پایان نامه سطح 3ب61.54با تأکید بر دیدگاه شهید صدر)ره(

موارد اختالف اصولی ها در صغریات باب تزاحم  919
پایان نامه سطح 3الف84.62و تعارض

میزان در حکومت دلیل  920
مقاله علمی ب80.00با تأکید بر دیدگاه نظریه امام خمینی)ره(

پژوهشی

نسبت باب تزاحم با ورود  921
مقاله علمی ج58.46با تأکید بر نظریه شهید صدر)ره(

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف81.54نقش عصمت در حل تعارض روایات  922

پایان نامه سطح 3ب63.08وجوه حل تعارض از دیدگاه عامه 923

پایان نامه سطح 3ج47.69بررسی کاربردهای قواعد تعارض در کتاب حدائق 924

وجه تقدم عام بر مطلق  925
پایان نامه سطح 3ج46.15با تکیه بر دیدگاه شیخ انصاري)ره(
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فصل سوم: خاتمه

 االجتهاد و التقلید

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

پایان نامه سطح3 الف89.23تجّزی در اصول فقه و مبادی استنباط 926

بررسی رجوع تجزی  927
پایان نامه سطح 3 الف89.23در اجتهاد به تجزی در اصول

رساله سطح 4، الف83.08مبادی اجتهاد از دیدگاه متقدمین و متأخرین  928
کتاب

رساله سطح 4، ب67.69اجتهاد و استنباط در دوران خالفت خلفاء 929
کتاب

رساله سطح 4 ب64.62بررسي دیدگاه شاطبي در باره اجتهاد و تقلید 930

پایان نامه سطح 4، ب75.38بررسي نظریه توسط بین اجتهاد و تقلید 931
کتاب

بررسي تطبیقي جواز تقلید میت  932
رساله سطح 4، ب73.85از نگاه امامیه و عامه

کتاب

مقاله علمی ب73.85نقش صرف و نحو در اجتهاد و تطبیقات آن 933
پژوهشی

مقاله علمی الف93.85نقش علم رجال در استنباط احکام شریعت 934
پژوهشی

مقاله علمی ب75.38نقش علم الدراية در استنباط احکام شریعت 935
پژوهشی

مقاله علمی ب72.31نقش علم منطق در استنباط احکام شریعت 936
پژوهشی

مقاله علمی ب73.85نقش فلسفه و کالم در استنباط احکام شریعت 937
پژوهشی
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 القواعد فی فقه الحکومه

قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

رساله سطح 4الف93.33 آزادی بهره برداری از نعمت و احکام حکومتی 938

رساله سطح 4الف93.85 آزادی و اصل عدم والیت و احکام حکومتی 939

 ارزش ادراکات عقل عملی  940
رساله سطح 4الف92.31در استنباط احکام حکومتی

رساله سطح 4الف96.92استنباط نظام هاي اجتماعي و حکومتي 941

رساله سطح 4،  الف96.92قواعد فقه حکومتي با رویکرد مقارن 942
کتاب

رساله سطح 4الف96.92بررسی تزاحم و نظام اهم و مهم در فقه حکومتی 943

تأثیر اختالل نظام و حرج نوعي  944
رساله سطح 4الف93.85در احکام حکومتي

نیاز فقه حکومتی به نگاهی نو  945
رساله سطح 4،  الف96.92در مسائل علم اصول

کتاب

رساله سطح 4الف92.31  ثابت و متغیر در احکام حکومتی 946

رساله سطح 4الف92.31 جایگاه آثار وپیامدها در فقه حکومتی 947

رساله سطح 4،  الف90.77جایگاه احکام ثانوی در فقه حکومتی 948
کتاب

رساله سطح 4الف95.38 جایگاه تغییر ظروف در احکام حکومتی 949
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

 جایگاه مصلحت در استنباط احکام شرعیه  950
پایان نامه سطح 3و4الف96.92حکومتی

مقاله علمی الف93.85 جایگاه عدالت در فقه حکومتی  951
پژوهشی

رساله سطح 4الف92.31 جایگاه عرف در استنباط احکام حکومتی 952

پایان نامه سطح 3الف95.38جایگاه قاعدة الضرر در فقه حکومتی 953

رساله سطح 4الف93.85 جایگاه مقاصد شریعت در احکام حکومتی 954

حجیت امارات و اصول  955
رساله سطح 4 الف92.31در غیر احکام فقهي فردي

پایان نامه سطح 3الف93.85حجیت خبر واحد در احکام حکومتی 956

 ضرورت حفظ نظام به عنوان یک اصل  957
مقاله علمی الف95.38در احکام حکومتی

پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف87.69علم اصول و فقه حکومتی 958

 قاعده تعظیم شعائر الهی  959
مقاله علمی الف90.77و تأثیر آن در احکام حکومتی

پژوهشی

مقاله علمی الف90.77 قاعده تقیه و تأثیر آن در احکام حکومتی 960
پژوهشی

 قاعده تولی و تبری  961
مقاله علمی الف92.31و تأثیر آن در احکام حکومتی

پژوهشی

مقاله علمی الف90.77 قاعده حرمت اعانت بر گناه و احکام حکومتي 962
پژوهشی
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قالب پیشنهادیاولویتامتیازعنوان پژوهشیردیف

مقاله علمی الف89.23 قاعده ضرورت و اضطرار در احکام حکومتی 963
پژوهشی

رساله سطح 4الف90.77قاعده عدل و انصاف و آثار آن در فقه حکومتی 964

مقاله علمی الف86.15 قاعده مساوات و برابری در احکام حکومتي 965
پژوهشی

مقاله علمی الف90.77 قاعده نفی سبیل در احکام حکومتی 966
پژوهشی

پایان نامه سطح 3الف92.31قاعده نفی عسر و حرج در فقه حکومتی 967

قواعد تعارض قوانین حکومتي  968
مقاله علمی الف95.38و فتاواي مراجع عظام

پژوهشی

مقاله علمی الف92.31 ماهیت احکام حکومتی 969
پژوهشی

 نقش زمان و مکان  970
مقاله علمی الف95.38در موضوعات احکام حکومتی

پژوهشی
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ب. توزیع فراوانی اولویت های پژوهشی

یافته های پژوهش حاضر در بخش اولویت بندی نشان داد که از مجموع 970 عنوان پژوهشی تعداد 
354 عنوان از نیازهای پژوهشی به اولویت »الف«، 464 عنوان از نیازهای پژوهشی به اولویت »ب«، 
140 عنوان از نیازهای پژوهشی به اولویت »ج« و 2 عنوان از نیازهای پژوهشی به اولویت »د«، اختصاص 

یافتند. جدول فراوانی و درصد هر یک به شرح ذیل است.

جدول 3: توزیع فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت

فراوانیدرصداولویت

37.53364اولویت الف
47.84464اولویت ب
14.43140اولویت ج
0.212اولویت د

100.0970جمع

نمودار 1: میزان فراوانی مسائل پژوهشی بر حسب اولویت
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براساس یافته های پژوهش بیشتر موضوعات در بحث مقدمه علم اصول با تعداد 371 عنوان پژوهشی 
مطرح بوده است که از این مقدار 266 عنوان مربوط به مبادی، 25 عنوان به تطور و 80 عنوان به مباحث 
تاریخی علم اصول می پردازد. در ادامه مباحث مربوط به امارات با 158 عنوان و اصول عملیه با 153 عنوان 
در رتبه دوم و سوم قرار دارند. کمترین موضوعات نیز به مباحث مطلق و مقید با تعداد 18 عنوان قرار دارد. 

میزان فراوانی و تعداد هریک از عناوین به شرح جدول ذیل می باشد.

جدول  4: توزیع فراوانی موضوعات دانش اصول فقه

درصدفراوانیساختار فرعیساختار اصلیردیف

المقدمه1
266مبادی علم اصول

37138.25 25تطور علم اصول
80مباحث تاریخی

10010.31اوامر2
212.61نواهی3
171.75مفاهیم4
262.68عام وخاص5
181.86مطلق و مفید6
15816.29امارات7
15315.77اصول علمیه8
616.29تعارض امارات و اصول9

الخاتمه10
12االجتهاد و تقلید

454.64
33فی فقه الحکومه
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نمودار 2: فراوانی عناوین در ساختار دانش اصول فقه
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جدول 5: توزیع عناوین پژوهشی بر اساس اولویت و ساختار مباحث دانش اصول فقه
ساختار

المقدمة
صد 

مق
اول

صد 
مق

دوم
صد 

مق
سوم

صد 
مق

چهارم
صد 

مق
پنجم

صد 
مق

شم
ش

صد 
مق

هفتم
صد 

مق
شتم

ه
الخاتمه

اولویت ها


مبادي علم اصول

تطور علم اصول

مباحث تاریخي علم اصول

اوامر

نواهي

مفاهیم

عام و خاص

مطلق و مقید

امارات

اصول عملیه

تعارض امارات و اصول

اإلجتهاد و تقلید

القواعد في فقه الحکومه
جمع

الف
تعداد

121
17

30
29

9
1

7
5

57
27

24
4

33
364

درصد
45.49

68.00
37.50

29.00
42.86

5.88
26.92

27.78
36.08

17.65
39.34

33.33
100.00

- 

ب
تعداد

111
8

47
51

11
14

12
10

69
95

28
8

 0
464

درصد
41.73

32.00
58.75

51.00
52.38

82.35
46.15

55.56
43.67

62.09
45.90

66.67
0.00

- 

ج
تعداد

33
0 

3
20

1
2

7
3

31
31

9
0 

0
140

درصد
12.41

0.00
3.75

20.00
4.76

11.76
26.92

16.67
19.62

20.26
14.75

0.00
0.00

- 

د
تعداد

1
 0

0
0

0
0

0
0

1
0

0
0

0
2

درصد
0.38

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.00

0.00
0.63

0.00
0.00

0.00
0.00

 -
جمع

266
266

25
80

100
21

17
26

18
158

153
61

12
33

درصد از کل
27.42

27.42
2.58

8.25
10.31

2.16
1.75

2.68
1.86

16.29
15.77

6.29
1.24

3.40
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کمترین  تعداد عناوین استخراج شده مربوط به بخش اجتهاد و تقلید است و بخش مفاهیم و مطلق و 
مقید در رتبه های بعدی آن قرار می گیرد. تعداد محدود عناوین استخراج شده در سه محور یادشده حکایت 

از تورم پژوهش ها در این عرصه و یا اهمیت محدودتر آن نسبت به سایر بخش های این دانش دارد.
بیان این نکته ضروری است که تعداد 828  عنوان از 970 نیاز پژوهشی) برابر با 85 درصد عناوین( 

دانش اصول فقه در اولویت اول و دوم قرار گرفته که از اهمیت نیازها در این دانش حکایت می کند.

نمودار 4: تعداد عناوین اولویت »الف« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

تعداد 364 عنوان از نیازهای پژوهشی برابر با بیش از یک سوم عناوین پژوهشی دانش اصول فقه در 
اولویت »الف« قرار گرفته اند که نشان از میزان اهمیت نیازهای استخراج شده دارد.

بیشترین اولویت ها با تعداد 168 عنوان در بحث »مقدمه« دانش اصول فقه شامل مباحث مربوط 
121 عنوان در »مبادی علم اصول«، 17 عنوان در »تطور علم اصول« و 30 عنوان در »تاریخ علم اصول« 
مطرح شده است؛ از منظر اولویت گذاران بیشترین تعداد اولویت ها پس از بخش مقدمه، در بخش امارات با 
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57 عنوان و  بحث خاتمه علم اصول با 41 عنوان شامل 4 عنوان در بحث »اجتهاد و تقلید« و 37 عنوان 
در بحث »قواعد فقه حکومتی« مطرح شده است.

از منظر اولویت گذاران مبحث مربوط به مفاهیم علم اصول در کمترین اولویت بوده و صرفاً یک 
عنوان آن در این اولویت »الف« قرار گرفته است.

نمودار 5: درصد عناوین هر بخش در اولویت »الف« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

تمامی عناوین استخراج شده در قواعد فقه حکومتی در اولویت »الف« قرار گرفته اند؛ و  حاکی از آن 
است  که فقه حکومتی و مباحث پیرامونی آن در اولویت  بسیار باالیی قرار دارد. پایین بودن تعداد عناوین 
استخراج شده در این بخش و از طرفی قرار گرفتن کل عناوین در اولویت نخست، مبین این است که این 
محور در دانش اصول فقه جوان بوده و یا نیازمند کاوش بیشتر می باشد. به نظر می رسد پژوهش و تحقیق 
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در بخش قواعد فقه حکومتی یکی از محورهای مهم در توسعه و تحول دانش اصول فقه خواهد بود.
کمترین درصد اولویت های »الف« در بحث مفاهیم علم اصول به چشم می خورد؛ که حکایت از عدم 

وجود نیاز ضروری در این بخش دارد.
از میزان درصد اولویت  داده شده به عناوین، می توان اولویت های درون بخشی دانش را نیز بدست 
آورد؛ اگرچه میزان اولویت  درون دانشی را باید با مالحظه درصد در اولویت ب و ج بدست آورد، لکن قدر 

متیقن اولویت بخش »قواعد فقه حکومتی« در این دانش است.

نمودار 6: تعداد عناوین اولویت »ب« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

بیشترین اولویت های »ب« با تعداد 166 عنوان در بحث »مقدمه« دانش اصول فقه شامل مباحث 
مربوط 111 عنوان در »مبادی علم اصول«، 8 عنوان در »تطور علم اصول« و 47 عنوان در »تاریخ علم 
اصول« مطرح شده است؛ از منظر اولویت گذاران بیشترین تعداد اولویت ها پس از بخش مقدمه، در بخش 

اصول عملیه با 95 عنوان و  بحث امارات با 69 عنوان قرار دارد.
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نمودار 7: درصد عناوین هر بخش در اولویت »الف« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

تعداد 464 عنوان از 970 عنوان پژوهشی این دانش در اولویت دوم قرار گرفته است، باال بودن 
تعداد عناوین در اولویت نخست و تعداد این مقدار از عناوین در رتبه دوم، همچنان که بیان شد از اهمیت 
نیازهای استخراج شده حکایت دارد؛ قرار گرفتن 85 درصد عناوین در اولویت الف و ب به اهمیت دانش 

اصول فقه و نقش آن در توسعه علوم دیگر حوزوی نیز  اشاره دارد.
همچنان که بیان شد، تمام عناوین »قواعد فقه حکومتی« در اولویت »الف« قرار گرفته است و هیچ 
عنوانی در این رده ندارد. اگرچه بخش مفاهیم کمترین تعداد و درصد اولویت های الف را دارا بود، لکن 82 

درصد عناوین این بحث در اولویت »ب« قرار گرفته است.
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نمودار 8: تعداد عناوین اولویت »ج« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

تعداد 140 عنوان از 970 عنوان پژوهشی این دانش در اولویت سوم قرار گرفته است، پایین بودن 
تعداد عناوین در اولویت  سوم ناشی از اهمیت نیازهای استخراج شده و دانش اصول فقه دارد.

بخش های »قواعد فقه حکومتی«، »اجتهاد و تقلید« و »تطور علم اصول« فاقد عنوانی در این 
اولویت می باشند. همچنین بخش های »مفاهیم«، »نواهی« و »مطلق و مقید« دارای کمتر از 5 عنوان 

در این رده است.
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نمودار 9: درصد عناوین هر بخش در اولویت »ج« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

26 درصد عناوین عام و خاص در این اولویت قرار گرفته است، که با مالحظه درصد آن در اولویت 
»ب« ، نشان می دهد این بخش از اولویت کمتری نسبت به سایر بخش ها این دانش قرار دارد.
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نمودار 10: تعداد عناوین اولویت »د« بر اساس ساختار دانش اصول فقه

تنها 2 عنوان از عناوین دانش اصول فقه در رده چهارم قرار گرفته است .

نمودار 11: درصد عناوین هر بخش در اولویت »د« بر اساس ساختار دانش اصول فقه



نمایه

بخش چهارم





جدول 6 : نمایه محورهای مطالعاتی

محورهاي ردیف
اولویت هاي پژوهشيمطالعاتي

مطالعات 1
تطبیقي

2 - 12 - 13 - 15 - 20 - 25 - 26 - 29 - 34 - 35 - 38 - 39 - 43 تا 47 - 51 - 55 
 94 - 92 - 89 - 88 - 86 - 85 - 80 - 79 - 74 - 72 - 68 - 66 - 64 - 59 - 58 -
 134 - 131 - 130 - 125 - 113 - 111 - 110 - 109 - 103 - 101 - 98 - 97 - 96 -
- 139 - 141 - 144 - 145 - 147 - 148 - 150 - 163 - 164 - 170 - 174 - 181 تا 
 245 - 242 - 238 - 235 - 231 - 230 - 221 - 217 - 207 - 205 - 204 - 202 - 186
- 247 - 248 - 267 تا 273 - 275 - 277 - 294 - 297 تا 302 - 304 تا 307 - 311 - 
 357 - 356 - 355 - 353 - 352 - 350 - 335 - 330 - 326 - 325 - 321 - 317 - 316
 477 - 434 - 424 - 423 - 422 - 391 - 389 - 385 - 384 - 383 - 366 - 359 -
- 478 - 481 - 488 - 493 - 494 - 495 - 497 - 499 - 506 تا 511 - 513 - 517 - 
 574 - 572 - 571 - 568 - 567 - 563 - 561 - 560 - 555 - 548 - 546 - 539 - 533
 602 - 601 - 600 - 595 - 589 - 584 - 583 - 582 - 580 - 579 - 576 - 575 -
 - 691 - 688 - 684 - 678 - 652 - 651 - 650 - 644 - 620 - 613 - 612 - 611 -
 735 - 734 - 722 - 716 - 712 - 711 - 710 - 708 - 705 - 703 - 702 - 700 - 699
 837 - 831 - 820 - 816 - 775 - 767 - 761 - 757 - 752 - 751 - 750 - 742 -
 - 913 - 911 - 898 - 889 - 888 - 887 - 871 - 867 - 866 - 854 - 846 - 839 -

942 - 932 - 930 - 924 - 923

منابع علمی- 3
پژوهشی

1 - 4 - 5 - 7 - 11 - 14 - 19 - 22 - 24 - 30 - 31 - 50 - 53 - 54 - 57 - 60 تا 
63 - 69 تا 71 - 73 - 76 تا 78 - 81 - 83 - 84 - 87 - 90 - 91 - 93 - 95 - 99 - 100 
- 106 - 107 - 112 - 114 - 140 - 153 - 180 - 191 تا 194 - 197 - 199 - 211 - 
215 - 216 - 218 تا 220 - 222 - 224 تا 228 - 232 - 233 - 236 - 237 - 239 - 240 
- 244 - 249 - 250 تا 263 - 274 - 276 - 278 - 279 - 280 - 310 - 331 - 333 - 
343 - 346 - 351 - 358 - 361 - 362 - 369 - 371 تا 381 - 386 - 387 - 392 تا 411 
- 413 تا 421 - 425 تا 427 - 429 تا 433 - 435 تا 441 - 443 تا 448 - 450 تا 453 - 455 
تا 463 - 465 تا 469 - 471 - 473 تا 475 - 479 - 482 - 483 - 486 - 487 - 489 تا 
492 - 496 - 498 - 500 - 501 - 503 تا 505 - 512 - 514 - 515 - 519 - 521 تا 
529 - 531 - 532 - 535 - 537 - 538 - 540 تا 545 - 549 تا 553 - 558 - 559 - 565 
- 566 - 568 - 570 - 578 - 581 - 588 - 591 - 592 - 596 تا 599 - 603 تا 608 - 
614 تا 616 - 622 تا 634 - 638 - 640 تا 643 - 647 - 648 - 653 - 654 - 661 - 663 
تا 670 - 672 تا 677 - 679 - 681 تا 683 - 685 تا 687 - 689 تا 694 - 697 - 698 
- 704 - 706 - 713 تا 715 - 717 تا 721 - 723 تا 727 - 729 تا 733 - 736 - 738 تا 
740 - 743 تا 747 - 753 تا 755 - 758 تا 760 - 763 تا 765 - 768 - 770 تا 774 - 776 
تا 779 - 782 تا 785 - 787 تا 792 - 795 تا 800 - 802 تا 813 - 817 تا 819 - 821 - 822 
- 823 - 826 - 827 - 828 - 830 - 832 تا 835 - 840 تا 845 - 847 تا 853 - 856 تا 
 890 - 883 - 882 - 881 - 878 - 876 - 874 - 873 - 872 - 870 - 869 - 868 - 865

تا 896 - 914 - 915 - 916 - 918 - 919 - 920 - 921 - 925
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محورهاي ردیف
اولویت هاي پژوهشيمطالعاتي

6 - 9 - 10 - 16 - 23 - 28 - 118 - 123 - 124 - 126 - 128 - 138 - 167 - 178 چالش ها4
554 - 348 - 327 - 308 - 206 - 179 -

نظریه های 5
مطرح

 137 - 134 - 127 - 116 - 115 - 105 - 104 - 102 - 82 - 49 - 40 - 27 - 21 - 8
 246 - 243 - 241 - 212 - 203 - 198 - 196 - 188 - 172 - 165 - 162 - 152 -
 - 534 - 516 - 390 - 388 - 380 - 382 - 363 - 360 - 345 - 344 - 296 - 266 -

536 - 547 - 646 - 658 تا 660 - 671 - 707 - 794

مطالعات 6
دانشی

 117 - 108 - 75 - 67 - 56 - 52 - 48 - 42 - 41 - 37 - 36 - 33 - 32 - 18 - 17 - 3
- 119 تا 122 - 132 - 133 - 136 - 143 - 149 - 151 - 154 تا 161 - 168 - 169 - 
171 - 175 - 176 - 200 - 201 - 208 تا 210 - 213 - 214 - 223 - 229 - 234 - 278 
- 281 تا 291 - 295 - 303 - 309 - 312 تا 315 - 318 تا 320 - 322 تا 324 - 328 
- 329 - 332 - 334 - 336 تا 342 - 347 - 349 - 354 - 364 - 365 - 367 - 368 - 
 485 - 484 - 480 - 476 - 472 - 470 - 464 - 454 - 449 - 442 - 428 - 412 - 370
- 502 - 508 - 518 - 520 - 530 - 562 - 564 - 572 - 577 - 585 تا 587 - 590 
- 593 - 594 - 609 - 610 - 618 - 619 - 621 - 635 - 639 - 645 - 649 - 655 تا 
 780 - 766 - 756 - 749 - 748 - 741 - 737 - 728 - 709 - 696 - 695 - 680 - 657
 - 880 - 879 - 877 - 875 - 855 - 829 - 825 - 824 - 801 - 793 - 786 - 781 -
886 - 897 - 899 تا 910 - 917 - 922 - 926 - 927 تا 929 - 931 - 933 تا 937 - 955

نیازهای نهادها 7
و مراکز

 265 - 264 - 195 - 190 - 189 - 187 - 177 - 173 - 166 - 146 - 142 - 129 - 65
 - 838 - 836 - 815 - 814 - 769 - 762 - 701 - 662 - 557 - 556 - 293 - 292 -

884 - 885 - 912 - 938 تا 941 - 943 تا 954 - 956 تا 970
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 اصطالحات

الف      
	yاجتماع امر و نهی

اجتماع امر و نهی و تزاحم 492
اجتماع امر و نهی و تعارض 493

اجتماع امر و نهی و مسئله اصولی 485
امکان اجتماع امر و نهی 476
پیشینه اجتماع امر و نهی 354

	yاجتماع ضدین
امتناع اجتماع ضدین 52

	yاجتماع مثلین
امتناع اجتماع مثلین 52

	yاجتهاد
ادبیات و اجتهاد 933

ادوار اجتهاد 929. 294
پیشینه اجتهاد نزد فریقین 317

تطور اجتهاد 293
توسط بین اجتهاد و تقلید 931

علم الدرایه و اجتهاد 935
علم رجال و اجتهاد 934
علم کالم و اجتهاد 937

علم منطق و اجتهاد 936
فلسفه و اجتهاد 937
مبادی اجتهاد 928

	yإجزاء
إجزاء و تقیه مداراتی 392

اقسام إجزاء 463
پیشینه مسئله إجزاء 390

تبیین إجزاء 50 
کاربرد إجزاء 463

	yاجماع
اجماع از دیدگاه فریقین 567

اجماع مرکب و اجماع بسیط 565
اجماع و تسالم 562

اجماع و ضرورت فقهی 562
اجماع و عدم خالف 562

اقسام اجماع 568
پیشینه اجماع 335
کاربرد اجماع 568

	yاجمال
اقسام اجمال 538

راه های رفع اجمال 538. 544
	yاحتیاط

احتیاط از دیدگاه فریقین  716
وجوب عقلی احتیاط 856 
وجوب نقلی احتیاط 856 

	yاحکام
احکام ثابت و احکام متغیر 89

تبعیت احکام از مصالح 242
تضاد احکام 90

مراتب احکام در مقام ثبوت 81
وجوب تعلم احکام 850. 857

	y احکام حکومتی
احکام حکومتی و آزادی 938

احکام حکومتی و اصل عدم والیت 939
احکام حکومتی و تغییر شرایط 949
اختالل نظام و احکام حکومتی 944

استنباط احکام حکومتی 940
تبری و احکام حکومتی 961

تعظیم شعائر و احکام حکومتی 958
تقیه و احکام حکومتی 959
تولی و احکام حکومتی 961

ثابت و متغیر در احکام حکومتی 946
چیستی احکام حکومتی 969

حجیت خبر واحد در احکام حکومتی 956
حفظ نظام و احکام حکومتی 957

زمان و موضوعات احکام حکومتی 970
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عرف و استنباط احکام حکومتی 952
قاعده اضطرار و احکام حکومتی 963

حرمت اعانت بر گناه و احکام حکومتی 962
                                                                                      963 حکومتــی  احــکام  و  ضــرورت  قاعــده 
965 حکومتــی  احــکام  و  مســاوات  قاعــده 

قاعده نفی سبیل و احکام حکومتی 966
مصلحت و استنباط احکام حکومتی 950

مقاصد شریعت و احکام حکومتی 954
مکان و احکام حکومتی 970

	yاخبار
اخبار احتیاط و اخبار برائت 842

مفاد اخبار من بلغ 859
	yاخباری گری

اخباری گری و استنباط 327
اخباری گری و اصول گرایی 174

زمینه های رشد اخباری گری 348
	yاختالف صحابه

آثار اختالف صحابه 268
اسباب اختالف صحابه 268

	yارتکاز
جایگاه اعتبار ارتکاز 42

	yاستحقاق ثواب
معیار استحقاق ثواب 436

	y استحقاق عقاب
معیار اسحقاق عقاب 436

	yاستصحاب
آثار استصحاب 823

استصحاب تعلیقی در احکام 723
استصحاب تعلیقی در موضوعات 723

استصحاب حکم مخصص 725
اختالل ارکان استصحاب 743

ادله حجیت استصحاب 745
ارکان استصحاب 834، 758

استصحاب در احکام شرایع 782
استصحاب در موضوعات مرکب 786

استصحاب در احکام وضعی 783
استصحاب در احکام شرعی عقلی 863

استصحاب عدم ازلی 726
استصحاب عدم نسخ 788

استصحاب کلی 832
استصحاب کلی قسم دوم 727

استصحاب کلی و استصحاب فرد مردد 803
استصحاب و اثبات مستصحب 793

استصحاب و اصالة الحل 804 
استصحاب و اصالة الصحة 843
استصحاب و اصالة الطهارة 804
استصحاب و اصالة الفراغ 844
استصحاب و توارد حالتین 732
استصحاب و حکم عقل 787

استصحاب و شک در تقدم و تاخر 784
استصحاب و قاعده ید 845

استصحاب و قطع 855
اصل بودن استصحاب 747
اقسام استصحاب 772. 736
اماره بودن استصحاب 747

پیشینه استصحاب 336
تعارض دو استصحاب 811

تکامل استصحاب 324
جریان استصحاب عدم ازلی 858

چیستی استصحاب 823
حجیت استصحاب 730، 789، 790

داللت استصحاب بر برائت 713
کاربردهای استصحاب 736، 749، 771، 837، 847

قوانین جزائی و استصحاب 838
قوانین مدنی و استصحاب 838

مجعول در استصحاب 714
مکاتبه قاسانی و استصحاب 834

	yاستظهار
تقطیع روایات و استظهار 659

قرینه و استظهار 661
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	y استعمال
حقیقت استعمال 83
استعمال و وضع 83

	yاستعمال لفظ در چند معنی
استعمال لفظ در چند معنی در قرآن 56

امکان استعمال لفظ در چند معنی 54
پیشینه استعمال لفظ در چند معنی 340

نتایج استعمال لفظ در جند معنی 54
	yاستعمال مجازی

صحت استعمال مجازی 53
	yاستقراء

آثار استقراء 635
استقراء و اصول فقه 102

حجیت استقراء نزد فریقین 636
کاربردهای استقراء 46

	yاستنباط
ادوار استنباط 296

استنباط در بیان اصحاب امامان 329
استنباط نظام های اجتماعی 941
استنباط نظام های حکومتی 941

تسلط بر فقه اهل سنت و استنباط 202
ــه( و  ــه و آل ــی اهلل علی ــد )صل ــالل محم ــث ح حدی

ــتنباط 792 اس
روش شناسی استنباط 152

زمان و استنباط 203
عرف و استنباط 204

علم رجال و استنباط 207
مکان و استنباط 203

	y اشتراک
امکان اشتراک 57

	yاشتراک لفظی
اشتراک لفظی در اصول مقارن 58

اشتراک لفظی و ترادف 59
امکان اشتراک لفظی 58
مغالطه اشتراک لفظی 60

	yاصالت
اصالة العموم و فحص از مخصص 527

پیشینه اصالة االحتیاط 337
پیشینه اصالة الحظر 337

جایگاه اصالت عدم نقل 77
	yاصل

اصل عدم تذکیه و اصل حکمی 733
حجیت اصل مثبت 791

مجرای اصل عدم الدلیل 824
	yامکان

معانی امکان 577
اصول عملیه

استقصاء اصول عملیه 756
اصول عملیه از دیدگاه فریقین 854

اصول عملی شرعی و اصول عملی عقلی 812
اصول عملیه در قانون اساسی 265

اصول عملیه در قوانین عمومی 265
اصول عملیه و توارد حالتین  851

انحصار اصول عملیه 744
تمسک به اصول عملیه 779

جریان اصول عملیه 805
حجیت اصول عملیه 955

	yاصول لفظیه
اصول لفظیه و  فحص از مخصص 524

اصول لفظیه و  فحص از مقید 524
جریان اصول لفظیه 806

	yاصول
شرطیت فحص در اصول ترخیصی 807

	yاطالق
احکام اطالق لفظی 536
احکام اطالق مقامی 536

اطالق لفظی و اطالق مقامی 543، 545
اطالق ماده 443

اطالق و عموم 523
اطالق هیئت 443
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اقسام اطالق نزد فریقین 548
امتناع تقیید اطالق 516

تقابل اطالق و تقیید 542
	yالفاظ

مباحث الفاظ در قانون اساسی 264
مباحث الفاظ در قوانین عمومی 265

	yاماره
اماره و اصل عملی غیرمحرز 753

اماره و اصل عملی محرز 753
اماره و اصول 612
پیشینه اماره 309

حجیت امارات 731، 955
حجیت اماره در اعتقادات 609

مصادیق اماره 573
	yامتثال

جواز تبدیل امتثال 438 
مفهوم امتثال 14

	yامر
اختصاص امر به مقدور 7

اطالق امر و اقسام واجب 433
اقسام امر 395

امر به شیء و نهی از ضد 432 
امر و طلب 457

امر و فور و تراخی 455
امر و مره و تکرار 456

بدلیت و شمول در امر 435
صیغه امر و وجوب 417

مدلول ماده امر 310
مدلول هیئت امر 310
مسئله امر به امر 440

امر ارشادی  حکم ارشادی
	yامر اضطراری

اجزاء امر اضطراری 720
بدار در امتثال امر اضطراری 461

تبیین امر اضطراری 50
	y امر الزامی

راه های شناخت امر الزامی 399
	y امر واقعی

امر واقعی و حکومت 407
	yانحالل

انحالل حقیقی و انحالل حکمی 861
	yانشاء

الفاظ انشاء 376
حقیقت انشاء 84

	yانصراف
انصراف و تمسک به اطالق 553

	yانقیاد
اقسام انقیاد 686

حقیقت انقیاد 686
	yاهمال

راه های رفع اهمال 544

ب      
	yبرائت

اقسام برائت 740، 742 
برائت در مستحبات 740
برائت در مکروهات 740
شرایط جریان برائت 759

کاربردهای برائت 839
	yبرائت عقلی

پیشینه برائت عقلی 338. 748
	y)برائت نقلی )شرعی

پیشینه برائت نقلی 338
	y بینه

بینه و خبر ثقه 893

ت      
	yتاریخی نگری
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تاریخی نگری و استنباط 303
تاریخی نگری در علم اصول 319

	yتخصص
تخصص و ورود 895

	yتجری
تجری و حقوق 696

قبح تجری 693 - 694
	yتجزی

تجزی در اجتهاد و تجزی در اصول 927
تجزی در اصول فقه 926

	yتخصیص
احکام تخصیص 512
انواع تخصیص 512

تخصیص عام به مفهوم 521
تخصیص عام به مفهوم مخالف 524
تخصیص عام به مفهوم موافق 527

تخصیص قرآن به خبر واحد 522
تخصیص و تخصص 895
تخصیص و حکومت 895

شرایط تخصیص 512
قرینه بودن خاص و تخصیص 535

مورد و تخصیص حکم 534
	yتخطئه و تصویب

تخطئه و تصویب از دیدگاه فریقین 589
پیشینه مسئله تخطئه و تصویب 365

	yتخییر
تخییر از دیدگاه فریقین 750

تخییر بین اقل و اکثر 720، 768
تخییر و برائت 802

تخییر شرعی و تخییر عقلی 776
تخییر و تعیین 737

	yترتب
پیشینه مباحث ترتب 314

کاربردهای ترتب 383

	y ترکیب اتحادی
کاربردهای ترکیب اتحادی 480

	yترکیب انضمامی
کاربردهای ترکیب انضمامی 480

	yتزاحم
اختالفات در مصادیق تزاحم 919

اقوال در تزاحم 916 
تطور مباحث تزاحم 291

شناخت مالک اهم در تزاحم 879
کاربردهای تزاحم 884، 885، 915، 916

مرجع مرجحات تزاحم 878
	yتسامح در ادله سنن

آثار تسامح در ادله سنن 769
تسامح در ادله سنن و نقل به معنا 770

	yتعارض
اختالفات در مصادیق تعارض 919

اقسام تعارض 867
پیشینه مباحث تعارض 339

تطور تعارض 291
تعارض اصول عملیه 874

تعارض اصول و امارات 874
تعارض جرح و تعدیل 886

تعارض دلیل وضعی و دلیل غیروضعی 875
تعارض فتاوا 912

تعارض و تزاحم 915
تقیه و تعارض 894

حکم متعارضین 876
حل تعارض و استنباط 901- 909 

رفع تعارض با ترجیح احکام الزامی 892
رفع تعارض با قرآن 914

عصمت و رفع تعارض 922
عوامل تعارض 881

کاربرد مباحث تعارض 266
کاربردهای تعارض 915

نسبت مرجحات باب تعارض 891
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	yتفسیر 
تفسیر و تاویل 235 

	yتقیه
اقسام تقیه 557

تقیه و اجزاء 557
	yتقلید

جواز تقلید از میت 932
	yتقیید

تقیید قرآن با خبر واحد 522
	yتکلیف

تکلیف کفار به فروع 105
	yتلبس به مبدأ

اقسام تلبس به مبدأ 224
	yتناسب حکم و موضوع

تناسب حکم و موضوع و مفهوم 655
جایگاه تناسب حکم و موضوع 586

	yتنجز
تبعض در تنجز

	yتنجیز علم اجمالی
ابتالء و تنجیز علم اجمالی 663

اضطرار و عدم تنجیز علم اجمالی 852
تنجیز علم اجمالی در تدریجیات 665

تنجیز علم اجمالی در شبهه غیر محصوره 670
علم به جامع و تنجیز علم اجمالی 664

	yتنقیح مناط
تنقیح مناط و الغاء خصوصیت 656

قلمرو تنقیح مناط 587  

ج      
	yجامع

جامع انتزاعی و جامع حقیقی 450
	yجبر و اختیار

جبر و اختیار در فلسفه 412
جبر و اختیار و اصول فقه 388

	yجعل
قواعد جعل قانون 195
مبادی جعل حکم 194

	yجمع
جمع عرفی و جمع تبرعی 917

ح      
	yاحادیث و اخبار  حدیث
	yحسن و قبح

پیشینه حسن و قبح 358
معانی حسن و قبح 197

	yحجت
حجت از دیدگاه فریقین 684

	yحجیت
اعتباری بودن حجیت 746
انتزاعی بودن حجیت 746

حجیت از دیدگاه فریقین 684 
	yحسن و قبح عقلی

حسن و قبح عقلی در اصول مقارن 8
	y حقیقت

عالئم حقیقت 103
	yحقیقت شرعیه

تبیین حقیقت شرعیه 100
حکم حقیقت شرعیه 101

موضوع حقیقت شرعیه 101
	yحقیقت متشرعیه

تبیین حقیقت متشرعیه100
	yحکم

اتحاد و تعدد حکم 99
تعلیق و تنجیز در حکم 780

چیستی حکم 191-98
حقیقت متعلق حکم 474

حکم و مالکات حکم 86، 464
کشف حکم استحبابی 454
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	yحکم ارشادی
اقسام حکم ارشادی 408

حکم ارشادی و حکم مولوی 414
حکم طریقی و حکم ارشادی 64

چیستی حکم ارشادی 371
کاربرد حکم ارشادی 371، 400

	y حکم تنزیهی
راه های شناخت حکم تنزیهی 484

	yحکم شرعی
اقسام حکم شرعی 88 - 93

حقیقت حکم شرعی 85 - 93
مراحل اثبات حکم شرعی 82
مراحل ثبوت حکم شرعی 82

	yحکم ظاهری
حقیقت حکم ظاهری 94

حکم ظاهری در اصول 448
حکم ظاهری در امارات 448

حکم واقعی و حکم ظاهری 681، 695
	y حکم فعلی

تفاسیر حکم فعلی 680
	yحکم وضعی

اقسام حکم وضعی 828
حقیقت حکم وضعی 828

	yحکمت
روش های کشف حکمت 34

مفهوم حکمت 508
	y حکومت

اقسام حکومت 883
تبیین حکومت 883

حکومت از دیدگاه مشهور 865
حکومت و کشف 641

حکومت و ورود 890، 895
	yحیثیت تعلیلیه

حیثیت  تعلیلیه در علم اصول 48

حیثیت تعلیلیه در فقه 48
حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه 30

	yحیثیت تقییدیه
حیثیت تقییدیه در علم اصول 48

حیثیت تقییدیه در فقه 48

خ      
	yخبر واحد

آیه ذکر و حجیت خبر واحد 604
آیه کتمان و حجیت خبر واحد 605

آیه نبأ و حجیت خبر واحد 598
آیه نفر و خبر واحد 606
اجماع و خبر واحد 596

اقسام خبر واحد 614
پیشینه مباحث خبر واحد 312

حجیت خبر با واسطه 608
حجیت خبر واحد نزد فریقین 597
دلیل عقلی حجیت خبر واحد 615

سنت و حجیت خبر واحد 617
سیره و خبر واحد 596

	yخطاب
اجمال خطاب و اهمال خطاب 544

هرمنوتیک و اختصاص خطاب به مشافهین 520

د      
	yداللت

تبعیت داللت از اراده 255
داللت التزامی در علم اصول 502

داللت التزامی و داللت مطابقی 646
داللت مطابقی در علم اصول 502

	yدلیل
دلیل الضرر و ادله احکام اولی 846

دلیل لبی و دلیل لفظی 515
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ر      
	yرخصت و عزیمت

کاربردهای رخصت و عزیمت 728
	yرفع

اقسام رفع 739
	yروش شناسی

روش شناسی   

ز      
	yزمان

ظرف یا قید بودن زمان 764

س      
	yسد ذرایع

سد ذرایع و مقدمه حرام 621
	yسیره

سیره رجوع به عالم 76
معاصرت سیره با عصر معصوم)علیه السالم( 626

	yسیره اجتماعی
ردع امامان از سیره اجتماعی 630

	yسیره عقالء
ارتکاز و سیره عقالء 622

حجیت سیره  عقالء  نزد فریقین 611
ردع از سیره عقالء 616، 626، 629

سیره عقالء و سیره متشرعه 625، 637
کاربردهای سیره عقالء 630

	yسیره متشرعه
سیره متشرعه نزد فریقین 611
کاربردهای سیره متشرعه 630

ش      
	yشبهه

شبهه حکمیه و شبهه مفهومیه 738

	yشرط
تعدد شرط و اتحاد جزاء 503

شرط اتصاف و شرط ترتب 470
	yشرط متأخر

احکام شرط متأخر 419
تبیین شرط متأخر 379

کاربردهای شرط متأخر 379
	yشروط

کاربردهای شروط تکلیف 380
	yشک

شک بین اطالق و اشتراط 808
شک بین اقل و اکثر در اجزاء 797
شک بین اقل و اکثر در سبب 798

شک بین اقل و اکثر در شبهات موضوعیه 799
شک بین اقل و اکثر در محرمات 796

شک در اشتراط عدم زیاده 794
	yشهرت

اقسام شهرت 313، 632
پیشینه مباحث شهرت 313

حجیت شهرت 632

ص      
	yصحت

حقیقت صحت 483
	yصحیح

پیشینه مسئله صحیح و اعم 340
ثمرات صحیح و اعم 114

صحیح و اعم 113

ط      
	yطلب

الفاظ طلب 376، 393
تبیین طلب تشریعی 447
تبیین طلب تکوینی 447
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طلب انشایی و طلب حقیقی 450
طلب و اراده در علم اصول 398
طلب و اراده در علم کالم 398

ظ      
	yظاهر

حمل ظاهر بر اظهر 899
ظاهر و نص 235

	yظن
تعبد به ظن از دیدگاه مشهور 578

دلیل انسداد  و حجیت ظن 581
ظن از دیدگاه فریقین 572

	yظواهر
حجیت ظواهر از دیدگاه فریقین 650

حجیت ظواهر برای مشافهین 647
	yظهور

اثبات استداللی ظهور 643
اقسام ظهور 645

خاستگاه ظهور 645
شرایط حجیت ظهور 653 

کاربردهای ظهور تصدیقی 110
کاربردهای ظهور تصوری 110

ع      
	yعام

حجیت عام مخصص 532
عام و تخصص 525

عام و نفی تخصیص 525
	yعبادت

عوامل صحت عبادت 78
	yعرض ذاتی

عرض ذاتی در علم اصول 249
عرض ذاتی در فلسفه 249

عرض ذاتی و تمایز علوم 249

	yعرف
عرف و استنباط 204

عرف و عادت 138
عرف و فهم متون 660

قلمرو حجیت عرف 188
قلمرو عرف در مسائل جدید 662

مرجعیت عرف در مصادیق 41
مرجعیت عرف در مفاهیم 41

	yعروض
اقسام عروض 71

	yعصمت
عصمت و علم اصول 170

	yعقل
عقل و استنباط از دیدگاه فریقین 130

مرجعیت عقل در مصادیق 41
مرجعیت عقل در مفاهیم 41

	yعقل عملی
آثار عقل عملی 117

عقل عملی در علم اصول 171
عقل عملی در علم کالم 171

عقل عملی در فلسفه 171
عقل عملی و حکم شرعی 343

	yعقل نظری
آثار عقل نظری 117

عقل نظری و حکم شرعی 343
	yعالقه لفظ و معنی

چیستی عالقه لفظ و معنی 193
	yعلت

روش های کشف علت 34
کاربرد علت 508
مفهوم علت 508

	yعلم اجمالی
اقتضاء و علم اجمالی 667، 679

اقسام علم اجمالی 677، 678
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انحالل علم اجمالی 775-674
تماس با اطراف علم اجمالی 4 

جریان اصل در اطراف علم اجمالی 785
حقیقت علم اجمالی 688، 690

علم اجمالی از نگاه فریقین 688
علیت و علم اجمالی 668، 679

کاربرد علم اجمالی 677
موافقت علم اجمالی و برائت عقلی 697

	yعلم اصول
آسیب شناسی علم اصول 118
آیات قرآن در علم اصول 246

احیاگران علم اصول 292
ادوار علم اصول 166، 295

ادله علم اصول 45
استحقاق عقاب در علم اصول 237

بایسته های علم اصول 129
بنیان گزار علم اصول 322

پارادایم ها در علم اصول 67
پژوهش های تاریخی در علم اصول 127

پیدایش علم اصول 172، 320
پیشینه علم اصول 320
تعریف علم اصول 70

تعریف مفاهیم علم اصول 168
تعریف موضوعات علم اصول 168

تقسیم علم اصول 137
تکامل علم اصول 323

ثمره محوری در علم اصول 27
جایگاه علم اصول 16

چالش های علم اصول 28
رجوع به عالم در علم اصول 76

روش تاریخی در علم اصول 142
روش شناسی علم اصول 43 - 153

روش عقلی در علم اصول 141
رویکردها در علم اصول 122، 123

ریشه های علم اصول 172

زبان شناسی و علم اصول 148
ــول 198-163-134-128-44- ــم اص ــث عل مباح

240
صاحبان مکتب در علم اصول 32، 33

علم اصول از دیدگاه حوزویان 16
علم اصول امامیه 10

علم اصول اهل سنت 10
علم اصول و اصول تفسیر 369

علم اصول و تدوین علم کالم 370
علم اصول و تفسیر قرآن 593-368
علم اصول و دانش های زبانی 200

علم اصول و روش تحلیل زبانی 213
علم اصول و علوم دیگر 173

علم اصول و علوم اسالمی 173
علم اصول و فقه 101

علم اصول و فقه االجتماع 3
علم اصول و فلسفه حقوق 174
علم اصول و فلسفه زبان 176

علم اصول و فلسفه علم کالم 184
علم اصول و فلسفه فقه 175

علم اصول و قواعد کالمی 120
علم اصول و گسترش فقه 206

علم اصول و هرمنوتیک 36، 37، 214
فلسفه تحلیلی و علم اصول 149

قرآن و علم اصول 248
قلمرو علم اصول 124

کارامدی علم اصول 65
کاربرد علم اصول 38

کتب درسی علم اصول 6
مالکات احکام در علم اصول 244

منابع علم اصول 45، 1
موضوع علم اصول 250

موضوع و مباحث علم اصول 121
	y علم اصول عامه

علم اصول عامه و اصول امامیه 213
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تأثیرپذیری علم اصول عامه از اهل بیت)ع(163
	yعلم رجال

علم رجال و استنباط 207
	y علم کالم

علم کالم و تعارض 210
	yعلم منطق

علم منطق و علم اصول 119
	y علوم

تفکیک و تمایز علوم 169
	yعمل عقالیی

جایگاه اعتبار عمل عقالیی 42
	yعموم

ادوات عموم 518، 530
اقسام عموم 519 

امتناع تخصیص عموم 516
تعریف ادوات عموم 518

ف      
	y فرد مردد

کلی و فرد مردد 778
	yفقه الحدیث

فقه الحدیث و استنباط 279
	yفقه حکومتی

احکام ثانوی و فقه حکومتی 948
تقدیم اهم در فقه حکومتی 943
توجه فقه حکومتی به نتایج 947

حجیت امارات در فقه حکومتی  955
عدالت و فقه حکومتی 951

فقه حکومتی و تحول در علم اصول 945، 958
قاعده انصاف و فقه حکومتی 964
قاعده الضرر و فقه حکومتی 953

قاعده نفی حرج و فقه حکومتی 967
قواعد فقه حکومتی مقارن 942

	yفلسفه تحلیلی

ادوار فلسفه تحلیلی 166
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	yغروی اصفهانی محمدحسین
اقسام حکم شرعی 87

حکم طریقی و حکم ارشادی 64
حیثیت تعلیلیه و حیثیت تقییدیه 777

روش شناسی 156
علم اجمالی 666

فهم متن 108
قاعده الطبیعه توجد بوجود احداالفراد 486

قضیه حقیقیه 147
مدلول صیغه امر 441
مدلول ماده امر 441

معنای حرفی 230
مکتب اصولی 139

نوآوری ها 282
	yطباطبایی محمد حسین

وحدت سیاق و کشف مدلول 709   
	yغزالی محمد

ادوات عموم 511
اندیشه های اصولی 304، 316

علم اصول 574
قواعد اصولی

قیاس 700
	yقاسانی

مکاتبه قاسانی 834
	yقاطبی

مقاصد شریعت 705
	yقرطبی

اندیشه های اصولی 275
	yکرکی

حل تعارض اخبار 909
	yماوردی

ادله احکام 307
	yمجلسی محمدباقر

اندیشه های اصولی 274
	yمحقق داماد

اجتماع امر و نهی 472
ریا در عبادت 472

	yمفید محمدبن نعمان
تدوین علم اصول 363
حل تعارض اخبار 906

	yموسوی خمینی سید روح اهلل
امکان چهارمین قسم وضع 254

امکان سومین قسم وضع 253
تعلق حکم به فرد مردد 822

ثابت و متغیر 141
جبر و اختیار

چیستی فرد مردد 822
قاعده الطبیعه توجد بوجود احد االفراد 486

قضیه حقیقیه 147
معیار حکومت 920

مفاد قاعده الضرر 833
مفهوم شرط 496

موافقت التزامی 840
نوآوری های اصولی 49

	yموسوی خوئی سید ابوالقاسم
استصحاب در شبهات حکمیه 809

تخییر بین اقل و اکثر721
حقیقت وضع 257
مسئله اصولی 73
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معیار مسئله فقهی 73
مفهوم وصف 236

نوآوری ها 284
	yنائینی حسین

امارات و اصول 607 
امتثال و تحصیل مالک 222

امکان ترتب 372
انقالب نسبت 868

تطور علم اصول 364
تعارض و تزاحم896

توقف عموم بر مقدمات حکمت 540
حجیت امارات 588
حکمت و علت 115

حکومت 865
روش شناسی 165

قاعده قرعه و استصحاب 830
قضیه حقیقیه 147

مدلول صیغه امر 410
مصب قاعده قرعه 830

مقدمه واجب 378
مکتب اصولی 131 - 139

	yنجفی )صاحب جواهر( شیخ حسن
اجماع 706

نقل به معنا 75
	yنووی

حجیت اجماع 561

مکاتب و گرایش ها
	yاخباری ها

اعتبار قواعد اصولی 358
برائت 800

تفاوت با اصولی ها
جایگاه اخباری ها 328

حجیت ظهور -591-592
قاعده قرعه 761

مخالفت با اجتهاد 308
مخالفت با علم اصول 308

	yاشاعره
تکلیف به محال 51

	yاصول مقارن
اجزاء 384

احکام شرایع سابق 735
ادله عقلی اجماع 560
ادله نقلی اجماع 569

ادوار اجتهاد 294
استصحاب 722

اصل در افعال 734
اصل و اماره 775

اصول عملیه  767
اغراض تشریعی 644
اغراض تکوینی 644

اقسام تواتر 691
اقسام شهرت 634
اقسام مالزمه 424
الفاظ ایجاب 459

امر بعد از حظر 407
امکان اشتراک لفظی 58

امکان نسخ 510
برائت شرعی 742
برائت عقلی 742

تأویل و تفسیر 235
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ترادف و اشتراک لفظی 59
تعارض احوال الفاظ 68
تعارض و ترجیح 913

ثمرات مشق 227
چگونگی استنباط از قرآن 352

حجیت شهرت 634
حجیت قول لغوی 595
حسن و قبح عقلی 80

داللت اشاره 651
داللت اقتضاء 651
داللت تنبیه 651
داللت سیاق 652

راه های کشف حکمت 34
راه های کشف علت 34

راه های کشف مالک 243
سیره عقالء 627

سیره متشرعه 627
نقش صحیح و اعم 113

ظاهر و نص 235
عالئم حقیقت 103

عالئم مجاز 103
فور و تراخی 416
قاعده الحرج 816

قاعده المشقه تجلب التیسیر 820
کالم نفسی 422

مخالفت روایت با قرآن 866
مره و تکرار 416

مصالح مرسله 702
مطلق و مقید 533

معیار تواتر 691
مفاهیم506

مقاصد شریعت و کشف مالک 245
مقدمه واجب 385

منابع استنباط45
نقش عرف در استنباط 204

واجب موسع و واجب مضیق423
وصف و تعلیل 509

	yاصولی ها
حجیت ظهور 591

قاعده قرعه 761
مفاد اخبار من بلغ 763

	yاهل سنت
اجماع و استنباط 569
اختالف صحابه 268

استعمال لفظ در چند معنی 56
استحسان 571

استکشاف مقاصد شریعت 708
اقسام حکم 92
اقسام فعل 637

پیشینه اجماع 366
تأثیر بر علم اصول 19

تعارض اقوال و افعال 871
تعارض روایات 887

تعارض قیاس و خبرواحد 898
تعارض قیاسات 888

تعارض مناشی قیاس 889
تعارض و تزاحم 911
تعلیل به شباهت 879

جایگاه عرف 144
جایگاه عقل 35

حاجت 29
حجیت سد ذرایع 580

حجیت فعل 637
حکم شرعی 96
خبر واحد 613

راه های حل تعارض 923
رخصت و عزیمت 712
عدم حجیت قیاس 575

قلت و کثرت 39
عموم معنوی 517
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گرایش به مقاصد شریعت 345
محکوم علیه 13

مدلول تقریر پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 620
مدلول فعل پیامبر )صلی اهلل علیه و آله( 620

مصادر حکم شرعی 96
مقاصد شریعت و استنباط 710

مکاتب اصولی 355
موازین تشخیص مصلحت 703

منابع استنباط 563
نفی و اثبات 47

	yحنابله
عرف و معامالت مالی 205

مباحث الفاظ 355
	yحنفیه

راه های شناخت مدلول 109
کاربردهای قیاس  583

مباحث الفاظ 355
	yشافعیه

قواعد اصولی 350
	yظاهریه

حجیت ادله 602
حجیت امارات 602

	yقدما
استحقاق متجری برای عقاب 689

جایگاه عقل 243
حقیقت حکم ظاهری 94

راهکارهای رفع تعارض 900
روش استنباط 151

عدم توجه به اخبار استصحاب 562
کاربردهای استصحاب 771

موضوع له مشتق 229
	yمالکیه

جایگاه دلیل عقلی 125
	yمتأخرین

اجماع منقول و استنباط 558

جایگاه عقل 243
روش استنباط 151

حقیقت حکم ظاهری 94
روش شناسی 44

ساختار علم اصول 45 - 164
	yمعتزله

اندیشه های اصولی 267
	yمکتب تفکیک

روش شناسی 150

آیات قرآن، احادیث و اخبار
آیه ذکر 604

آیه کتمان 605
آیه نبأ 598
آیه نفر 606

اخبار احتیاط 754
اخبار استصحاب 804

اخبار اصالة الطهارة 804
اخبار قاعده حلیت 718 - 755 - 804

اخبار من بلغ 763
اخبار قاعده الضرر 717 - 753 - 781 - 826 - 827

ــوم  ــی ی ــالل ال ــه( ح ــد )صلی اهلل علیه و آل ــالل محم ــث ح حدی
ــه 792 القیام

حدیث رفع 739 - 757 
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قرآن
استعمال لفظ در چند معنی 56

استنباط احکام از قرآن 352
آیات االصول در قرآن 246

برائت شرعی 741
ترجیح روایت با قرآن 914

رجوع اصولیین به قرآن 248
عرضه روایات به قرآن 880

قرآن و خبر واحد 522
ابطال االستحسان 576

االحکام 297
اساس القیاس 574 - 700

االستبصار 897
االشاره العلمیه 353

اصول الفقه 2
بحار االنوار 274

تجرید االصول 18 - 151
تفسیر کبیر 1

تفسیر قرطبی275
حاشیه رسائل )آخوند( 215

الحدائق الناظره 331 - 924
حلقات 162

حلقه ثالثه 26
الرخص الشرعیه 584

زبده االصول 444
السرائر 610

الصلوة )خویی( 829
الصلوة )محقق داماد( 472

العروه الوثقی 819
الفصول 270

الفوائد الطوسیه 233
الفوائد المدنیه 800
القواعد و الفوائد 17

الکافی 149

المحصول 306
المستصفی 304

المستمسک العروة الوثقی 846
منتقی االصول 84

المنهاج 300
المنهج الحدیث 198

المیزان 709
الوافی 305

الورقات )فی اصول الفقه( 271





پیوست ها

بخش پنجم
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اساتید  و  پژوهشی )صاحب نظران  نیازهای  پیوست 1: پرسش نامه شناسایی 
اصول فقه(     
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پیوست 2: نامه شناسایی نیازهای پژوهشی )سازمان ها و مراکز پژوهشی(
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پیوست 3: پرسش نامه های اصول فقه )صاحب نظران و اساتید(     
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پیوست 4: اسامی مشاوران علمی طرح در شناسایی نیازها )اشخاص حقوقی(

حضرت آیت اهلل شیخ صادق الریجانی رئیس محترم قوه قضائیه؛  .1
حضرت آیت اهلل محمد مومن قمی دبیر محترم شورای نگهبان؛  .2

حضرت آیت اهلل علي رضا اعرافی رئیس محترم جامعة المصطفی العالمیة؛  .3
حضرت حجت االسالم و المسلمین دکتر احمد واعظي رئیس محترم دفتر تبلیغات اسالمی؛   .4

حضرت حجت االسالم و المسلمین محمد شبیری زنجانی مسئول محترم مدرسه امام محمد باقر   .5
)علیه السالم(؛

حضرت آیت اهلل محمد مهدی شب زنده دار مسئول محترم مؤسسه بقیه اهلل االعظم)عجل اهلل تعالی   .6
فرجه( و مسئول محترم مؤسسه بقیة اهلل االعظم )عجل اهلل تعالی فرجه(.
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پیوست 5: اسامی مشاوران علمی طرح در شناسایی نیازها )اشخاص حقیقی(

حضرت آیت اهلل گرامی  .1
حضرت آیت اهلل فقیه یزدی  .2

حضرت آیت اهلل سیدمحسن خرازی  .3
حضرت آیت اهلل محمد جواد فاضل لنکرانی  .4

حضرت آیت اهلل علوی محقق بروجردی  .5
حضرت آیت اهلل سیداحمد مددی موسوی  .6

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد تقی شهیدی  .7
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای عبداهلل احمدی شاهرودی  .8

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مهدی بیگدلی  .9
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای قادر حیدری  .10

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حسین شوپایی جویباری  .11
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سیدمحمد کاهانی  .12

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای شیرازی  .13
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد سروش محالتی  .14

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای علی مومن  .15
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای ابوالقاسم علی دوست  .16

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد قائینی  .17
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای جواد مروی  .18
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای هاشم نیازی  .19

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای علی نکونام گلپایگانی  .20
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سیدمحمود مددی موسوی  .21
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حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد گنجی  .22
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای عباسعلی زارعی سبزواری  .23

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای عباس زهیری  .24
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد عندلیب همدانی  .25

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای اسالمیان   .26
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای باقری شاهرودی  .27

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مسلم قلی پور گیالنی  .28
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای منصوری   .29

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای عیدانی   .30
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای علی محمدی  .31
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مسجد جامعي  .32

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای زارعي سبزواري   .33
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد حسین قندي   .34

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سیدمحمد صادق علم الهدي  .35
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای جعفر نجفي مدرس   .36

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای حسن جعفر زاده   .37
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای شمس   .38

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای محمد علي انصاري   .39
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای ترابي  .40
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای مفتح   .41

حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقاي عصاري   .42
حضرت حجت االسالم و المسلمین جناب آقای سیدمنذر حکیم  .43
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پیوست 6: اساتیدی که پرسش نامه اولویت گذاری نیازهای پژوهشی برای 
آنها ارسال شده است 

حجج اسالم و المسلمین آقایان مرتضی جوادی آملی، آکوچکیان، حسن معلمی، رضا اسالمی، رضا 
مختاری، زینتی، سیدحسین موسوی تبریزی، عباس رفعتی نائینی، عباس ساویز، قدسی مهر، 
محمد فاکرمیبدی، نظری شاهرودی، احمد قدسی،  سیدحسن وحدتی شبیری، علی رحمانی فرد،  
مجتبی نورمفیدی،  سیدمحمد جواد مظفری، مهدی مهریزی، شریفی، بهرام دلیری، حسن 
شکوری، حسن معلمی، حسین باقري شاهرودي، رضا  محققیان، رضوان علی مسیبی، سیدرضا 
برقعي مدرس، سیدریاض حکیم، سیدعبداهلل طواف زاده حقي، عباس مسلمی زاده، عبد المجید 
مقامی، عبدالهادی سیستانی، علی اصغر انصاری پور، علی فاضلی، محمد جواد خرمی، محمد 
حسن پاکراه، محمد صالح حائري، محمد عسگری، محمد علی اردستانی، محمد علی انصاری، 
محمد علی خزائلی، مرتضی ترابی، منصور علی افضل نژاد، ناصر نیل ساز، نصرا... حمیدی، هادی 

سروش. -

پیوست 7: شاخص های و جدول اولویت گذاری نیازها

الف: شاخص های اولویت گذاری نیازها

گستردگی و فراوانی نیاز؛  .1
میزان تأثیر در رشد و توسعه دانش اصول؛  .2

میزان فوریت؛  .3
امکان توفیق پژوهش )امکان اجرا توسط طالب سطح 4(.  .4



176 ...............................................................................................................  تاش رویپل راوژت هی

ب: جدول پرسش نامه اولویت گذاری توسط مشاورین

توضیح روش اولویت گذاری

پرسش نامه های مبتنی بر مقیاس های درجه بندی یکی از ابزارهای جمع آوری اطالعات است. )این 
پرسش نامه در زمره پرسش نامه های مبتنی بر مقیاس لیکرت قرار دارد.(

در این روش، ارزیاب با عالمت  در روبه روی عنوان و ذیل یکی از اعدا میزان اهمیت و ضرورت 
پژوهش را روشن می کند.

با عالمت  مقابل هر عنوان میزان نیاز به انجام پژوهش در قلمرو ذی ربط را تعیین نمایید.
جدول 7: ضرایب شاخص های اولویت گذاری پژوهشی

عالیباالی متوسطمتوسطزیر متوسطضعیف
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جدول 8: نمونه پرسش نامه

عنوانردیف
میزان اولویت
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بررسی فهم متن از دیدگاه محقق اصفهانی و پل ریکور1

تجزی در اصول فقه و مبادی استنباط2

بررسی رجوع تجزی در اجتهاد به تجزی در اصول3

مبادی اجتهاد از دیدگاه متقدمین و متأخرین4

اجتهاد و استنباط در دوران خالفت خلفا5

بررسی دیدگاه شاطبی در باره اجتهاد و تقلید6

بررسی تطبیقی جواز تقلید میت از نگاه عامه و امامیه7

قاعده تسامح در غیر مستحبات8

اقسام استصحاب و تطبیقات فقهی آن9

بررسی ادله حجیت استصحاب10
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