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 گردد یبرگزار م ریز یخهایزمون در سه نوبت در تارآ زمان

 69 ریت 03نوبت اول: 

 69مرداد  41دوم:  نوبت

 نهیشیسوم: بعد از دوره پ نوبت

 کی  قانون ا در م دت    ن د و موظف دی  کن افتیتا سواالت را در در دیدو روز فرصت دار ی سواالتهنگام بارگذار از -

 نشود جادیا یزمان جواب به سواالت وقفه ا نی. و بدیساعت به سواالت جواب ده

از دسترسی خارج می شود و به پاسخنامه های ارسالی از بع د   شهریور 41پنجشنبه صبح روز  6در ساعت  سواالت -

 از آن زمان ترتیب اثر داده نخواهد شد 

 ارسال پاسخ نامه ها در موعدد مقرر به منزله نمره صفردر امتحان است عدم -

 ارسال نمائید. 36309609196شماره تلگرام   قیاز از طر دیتوان یجواب سواالت را م  -

 .شهریه تیرماه پس از تصحیح اوراق و بر اساس نمره و ساعت فعالیت قابل پرداخت خواهد بود
 می باشد 51نمره قبولی در امتحان 

 به همراه پاسخنامه ارسال نمائید.  69مرداد51تیلغا رماهیت15 خیاز تاری موارد زیر را ساعت فعالیت ها

 ساعات آموزشی: زمان

 ت امتحانات:اساع زمان

 ت پژوهشی:اساع زمان

 زمان ساعات مطالعه بوستان کتاب تابستان:

 ت مطالعات تبلیغی:اساع زمان
  

 

 بسم اهلل الرحمن الرحیم
 سواالت

 69امتحان طرح مطالعاتی تابستان 
 (سوم)نوبت تاریخ فقه وفقها

 محدوده امتحان نوبت اول:

 کتاب انیتا پا 462از ص

 نتیجه:  61/1/61تاریخ:   7ورودیکد:                پایه:                  نام خانوادگی :                         نام :    



 سؤال آخر نمره داده نمی شود. سهسؤال اختیاری است. در صورت عدم تعیین سؤاالت اختیاری، به  سهتذکر: 

 (462عصر حاضر از ادوار فقه شیعه)و آخرین عصر از ادوار فقه شیعه( بر کدام بازه زمانی اطالق می شود؟)ص -1

 از زمان ظهور مقدّس اردبیلی تا به اآلن 

 صفهانی)صاحب جواهر( تا به اآلناز زمان ظهور شیخ محمد حسن ا 

 از زمان ظهور شیخ انصاری تا به اآلن 

 از زمان ظهور آخوند خراسانی تا به اآلن 

 (462در مورد امتیازات عصر حاضر از ادوار فقه شیعه را معین نمائید.)ص نادرستگزینه  -4

 ئل ضروری اصول بود، تدوین گردید.برای اولین بار، علم اصول فقه در ضمن کتابی مستقلّ که حاوی تمام مسا 

 .دقت باال و تحقیق وافر در به کار بردن قواعد اصولی در استنباطات فقهی 

 .استفاده از ادلّه عقلی و منطقی در مسائل فقهی و اصولی 

 .موارد جریان امارات و اصول عملیه، همچنین تقدیم و تأخیر هر کدام از آنها نسبت به دیگری، با دقت بررسی و تحقیق شد 

 (462و462مورد ویژگی های عصر حاضر از ادوار فقه شیعه را معین نمائید.)ص صحیحگزینه  -3

       سرسلسله عصر حاضر همراه شاگردان مستقیم و غیرمستقیمش در واقع، ادامه دهنده راه فقهای عصرِ پییش از خود)عصیر جدیید اسیتنبا  بیه

 رهبری وحید بهبهانی( بودند و اجتهاد را به اوج کمال و ترقّی رساندند.

  حوزه های علمیه تا به اآلن قرار گرفته است.کتابهای به جا مانده از سرسلسله عصر حاضر، محور شرح، حاشیه و تدریس در 

  مسائل مستحدثه در عصر حاضر، به خصوص در دهه ها و سال های اخیر به صورت متفرقه یا در ضمن کتابهایی مستقلّ مورد بحث و تحقیق

 قرار گرفت.

 .همه موارد 

 (466معین نمائید.)صدر مورد شاگردان سرسلسله عصر حاضر از ادوار فقه شیعه را  نادرستگزینه  -2

 .از ویژگی های سرسلسله عصر حاضر، تربیت شاگردان بسیار بود 

   تمام شاگران بی واسطه یا با واسطه سرسلسله عصر حاضر، درگیر مسائل علمی بودند و ظهور بروزی در عرصه سیاست و تحوّالت اجتمیاعی

 نداشتند.

 دان مستقیم و بی واسطه او بودند.میرزای شیرازی بزرگ و آخوند خراسانی از جمله شاگر 

 .همه موارد 

در مورد ویژگی های کتاب رسائل)یا همان فرائد األصول( تألیف شیخ انصاری از فقهای عصرر حاضرر را معرین     کاملو  صحیحگزینه  -2

 (476و471نمائید.)ص

در این کتاب بدین جهت بوده که از نگاه شیخ، حاوی مسائل قطع، أمارات و اصول عملیه است. نبود مباحث الفاظ  تنهاالف. این کتاب، 

 مباحث الفاظ در آثار گذشتگان از غناء کافی برخوردار بوده و تنها مباحثِ دیگرِ علم اصول، نیاز به اصالح و تحوّل داشت.

 است. مباحث الفاظب. این کتاب حاوی مسائل قطع، أمارت و اصول عملیه و همچنین 

سان، مصالح مرسله که تحت تأثیر اهل سنّت در کتب اصولی پیشینیان مورد بحث قیرار میی گرفیت، در    ج. مباحثی از قبیل قیاس، استح

 کتاب رسائل بحث نشده است.

د. در کتاب رسائل، مسائل مورد اختالف اصولیین و اخباریین به طور شایسته و بایسته و بهتر از کتب اصولی پیشین میورد بحیث قیرار    

 گرفته است.

                         الف و د                         الف و ج و د                         ب و ج و د ج و د 

 (472و473در مورد اثرپذیری شیخ انصاری از دانشمندان پیش از خود را معین نمائید.)ص صحیحگزینه  -6

  دیدگاه های فقهی استاد خود مال احمد نراقی بود بیه گونیه ای کیه گیاه      تأثیربه شدّت مجذوب و تحت شیخ انصاری در نظریات فقهی خود

 4صرف دیدگاه فقهی مال احمد نراقی در مسأله ای، از مؤلفه های استداللی شیخ، به حساب می آید. مال احمد نراقی کسی است که شیخ، حیدود  

 سال نزد ایشان شاگردی کرده است.



 به شدّت مجذوب و تحت تأثیر آراء فقهی شیخ طوسی بود به گونه ای که گاه صرف دیدگاه فقهی شییخ   شیخ انصاری در نظریات فقهی خود

 طوسی در مسأله ای، شیخ را به همان دیدگاه می کشاند.

  د ییا  برده است. حتی صحیح نیست گفته شود که از اساتید بی واسطه خو بهره همگانشیخ انصاری در اتخاذ نظریات فقهی و اصولی خود، از

 آنان بر شیخ نیست. قهریاز معاصران خود، بیشتر بهره برده است. البته بهره بردن شیخ از همه فقهاء به معنای تأثیر منفی یا مثبت 

  ،به چشم نمی خورد. شیخ انصیاری   چنداناصوالً توجه به نظریات فقهاء و اصولیین معاصر و پیشین در نظریات فقهی و اصولی شیخ انصاری

 اسیر پیشینه شناسی در بررسی مسائل فقهی و اصولی می شد. به ندرت

 (476تا472در مورد اثرگذاری شیخ انصاری بر دانشمندان پس از خود را معین نمائید؟)ص صحیحگزینه  -7

      پاسیازی کیرد و   شیخ انصاری، علم اصول را از مباحثی که در استنبا  شیعه تأثیر بسزائی نداشت از قبیل قییاس، استحسیان و مصیالح مرسیله

 دیگران نیز تقریباً همین مسیر را ادامه دادند.

       شیخ انصاری بسیاری از مسائل ضروری در ساحت استنبا  از قبیل بسیاری از مباحث امارات و اصول عملییه را بیه نحیو تفصییلی وارد علیم

 دیگران نیز در این مسیر از او پیروی کردند. اصول کرد و موارد جریان هر کدام و نحوه تقدیم و تأخیرشان را روشن و منقّح نمود و

  در این  –از جمله کتاب گرانسنگ هدایة المسترشدین آقا شیخ محمد تقی  –البته شیخ انصاری به جهت غنای مباحث الفاظ در آثار گذشتگان

 زمینه دست به ابتکار و حکّ و اصالح نزد.

 .همه موارد 

)وهمچنین مباحث قطع و امارات و اصول علمیه( در کدام مجموعه و توسط چه کسری   الفاظ مباحثتقریرات اصولی شیخ انصاری در  -8

 (482تا482گردآوری شده است؟)ص

 کتاب مطارح األنظار از مرحوم کالنتر 

 کتاب بحر الفوائد از میرزای آشتیانی 

 کتاب کفایة األصول از آخوند خراسانی 

 شیرازی بزرگ کتاب تقریرات شیخنا العلّامة از میرزای 

 (422مؤسّس حوزه علمیه قم کدام فقیه یا فقیهان هستند؟)ص -2

 حاج شیخ عبدالکریم حائری 

 سید ابوالحسن اصفهانی 

 آیت اهلل بروجردی 

 گزینه اول و سوم 

 (422تا422از فقهای عصر حاضر از ادوار فقه شیعه، ................... می باشند.)ص معاصراز جمله فقهای برجسته  -12

  سید محمد کیاظم ییزدی    –آیت اهلل بروجردی  –سید ابوالحسن اصفهانی  –آقا ضیاء عراقی  –شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی

 صاحب عروة

  سید ابوالقاسم خوئی –آیت اهلل بروجردی  –سید ابوالحسن اصفهانی  –آقا ضیاء عراقی  –شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی 

  آییت اهلل   –سیید ابوالحسین اصیفهانی     –آقا شیخ محمد تقی صاحب هداییة المسترشیدین    –شیخ محمد حسین اصفهانی معروف به کمپانی

 سید محمد کاظم یزدی صاحب عروة –بروجردی 

  سید ابوالقاسم خوئی –آیت اهلل بروجردی  –سید ابوالحسن اصفهانی  –آقا ضیاء عراقی  –آقا شیخ محمد تقی صاحب هدایة المسترشدین 

 (426و422ویژگی های علمی آیت اهلل سید ابوالقاسم خوئی از نظر مؤلف کتابِ تاریخ فقه و فقهاء چیست؟)ص -11

 .از بیانی بلیغ و بسیار روان و رسا و گویا بهره مند بودند 

 بسیاری بهره مند می کردند. چون بسیار استاد دیده بودند، طالب را از آراء و نظریات فقهای 

 .دیدگاه های فقهی و اصولی خود را با بیانی دقیق و مبتنی بر قیاسات منطقی و مطابق ذوق سلیم ارائه می دادند 

 .همه موارد 

 (323و324در باب فقه حکومتی در عصر حاضر را معین نمائید؟)ص صحیحگزینه  -14



 گیری حکومت، مسائل فقه حکیومتی را تویوری وار و بیه دور از شیرائم و مقت ییات زمیانی و        فقیهان تا پیش از انقالب اسالمی و به دست

 مکانی و سایر امور دخیل در حکم، مورد بحث و بررسی قرار می دادند.

 اغلیب بیه    فقهای شیعه چون از حکومت به کلی برکنار بودند به تدریج طرح مسائل حکومتی نیز از افکارشان خارج شده بود و در کتب فقهی

 بیان مسائل شخصی اکتفا می نمودند.

   در کنار پذیرش مطالبی که در گزینه اول و دوم بیان گردید اما ح رت امام)ره( متوجه چنین خألی شد و پس از پیروزی انقالب اسیالمی در

ه این مسأله به خیوبی میورد توجیه قیرار     ایران، در راستای جبران خأل مذکور، نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام را تأسیس نمود اما پیش از آنک

 گیرد به رحمت ایزدی پیوستند.

    فقیهان پیش از انقالب اسالمی و به دست گیری حکومت، به طرح و بررسی و تحقیق در حوزه مسائل فقه حکومتی در عرصه هیای مختلیف

پرداخته بودند و ح رت امام)ره( در واقع، نظریات ناب فقیهان پیشین در حوزه فقه حکومتی در عرصه های مختلف را به مرحلیه عمیل و اجیرا    

 رساندند.

 «ادوار علم اصول فقه و دانشمندان این علم»مربوط به بخش سؤاالت 

 (312و313در مورد مؤسّس و واضع علم اصول را معین نمائید.)ص صحیحگزینه  -13

     اگر مقصود از وضع علم اصول، اختراع آن باشد، نسبت دادن وضع به شافعی و یا هر فقیه دیگری، صحیح نیست زیرا بع یی از مسیائل علیم

 سیاری از مباحث الفاظ، به زبان و ادب مربو  است و با این وجود، می بایست وضع و تأسیس علم اصول را به اهل زبان نسبت داد.اصول مثل ب

         اگر مقصود از وضع علم اصول، کشف قواعد اصولی و تبیین و تدوین و تصنیف آنها باشد، نسیبت دادن وضیعِ همیه قواعیدِ علیم اصیول بیه

 شافعی صحیح است.

 در اسالم خصوصاً پس از رحلت پیامبر اسالم، به کارگیری قواعد اصولی ای از قبیل حمل امر بر وجوب، تخصیص عام بواسطه خیاص،  در ص

  عمل به ظواهر الفاظ، عمل به خبر ثقه به جهت روشنی م مون اخبار و قلّت واسم ها در خبر، رایج و مرسوم نبود.

 .همه موارد 

 (312تا317ؤسس و واضع علم اصول را معین نمائید.)صدر مورد م نادرستگزینه  -12

    به گفته علّامه سید حسن صدر، مؤسّس علم اصول)اگر تأسیس به معنای کشف و تدوین و تصنیف باشد(، اصحاب ائمه)ع( هسیتند همچیون

را در بیاب تعیادل و   « اختالف الحدیث»اب را تصنیف کرد. پس از او نیز، یونس بن عبدالرحمان، کت« األلفاظ و مباحثها»هشام بن الحکم که کتاب 

 تراجیح تألیف کرد. این دو بر شافعی مقدّم اند.

      شافعی را نه می توان مؤسّس)به معنای مخترع( علم اصول دانست و نه می توان او را اولین کسی دانست که در این علیم دسیت بیه تصینیف

 ان کرده اند، افزوده است.کاملی زده است. البته او بر آنچه دیگران در علم اصول بی

     د اینکه دانشمندان شیعه، پیش از اهل سنّت، به تدوین پاره ای از مسائل و قواعد اصولی برآمدند، لزوماً به جهت بیه کیاربردن مسیائل و قواعی

دیدگاه های خود در مقابیل اهیل   مذکور در عرصه استنبا  نبوده زیرا هنوز معصومین)ع( در قید حیات بودند بلکه غالباً به جهت دفاع از عقائد و 

 داشتند.« إبطال القیاس»و « اختالف الحدیثین»سنّت بودند مثل تألیفاتی که در موضوع 

 .آنچه شافعی در علم اصول تدوین کرده، نشان دهنده ضعف علمی اوست لذا نسبت تأسیس علم اصول به او، خرافه ای بیش نیست 

مری   صرحیح تقالل مجدّد علم اصول که دومین دوره تدوین علم اصول فقه شیعه امامیره اسرت   کدام گزینه در مورد دوره کمال و اس -12

 (346و342باشد؟)ص

 راً دوره کمال و استقالل مجدّد علم اصول، به دست إبن أبی عقیل عمّانی و إبن جنید إسکافی)که این دو به قدیمین معروفند( آغاز گردید. ظاه

 را در علم اصول تدوین کرد.« کشف التمویه و اإللتباس»تدوین نکرده اما إبن جنید إسکافی، کتاب  إبن أبی عقیل، کتابی در علم اصول

  ابیوالفتح کراجکیی درج شیده اسیت     « کنز الفوائد»که در ضمن کتاب  –پس از إبن أبی عقیل و إبن جنید، شیخ مفید با تألیف کتابی اصولی– 

 اجتهاد شیعه را سامان داد.

  علیم اصیول را بیه    «عدة األٌصول»و شیخ طوسی با تدوین کتاب « الذریعة إلی أصول الشریعة»پس از شیخ مفید، سید مرت ی با تدوین کتاب ،

 غایت کمال در عصر خویش رساندند.

 .همه موارد 



 (332و342دوره رکود و توقف رشد علم اصول بر کدام بازه زمانی اطالق می شود؟)ص -16

 شیخ طوسی تا زمان ظهور إبن إدریس حلّی پس از وفات 

  شیعه، منطبق است. فقهاین دوره دقیقاً با عصر تقلید از ادوار 

 از ظهور إبن إدریس حلّی تا ظهور اخباریین 

 گزینه اول و دوم 

 (331رد؟)صدوره نهضت مجدّد اصول فقه شیعه، به دست کدام فقیه رقم خورد؟ کتاب مهمّ او در این زمینه چه نام دا -17

  غنیة النزوع –ابوالمکارم إبن زهرة 

  السرائر –إبن إدریس حلّی 

  عدّة األصول –شیخ طوسی 

  معالم األصول –فرزند شهید ثانی 

 (332و331در مورد نهضت مجدّد اصول فقه شیعه را معین نمائید.)ص صحیحگزینه  -18

    نه ت مجدّد اصول فقه شیعه، پس از اقدامات إبن إدریس حلّی با تألیف کتاب السرائر و پیش از آن با زمینه سازی های إبن زهرة بیا تیألیف

« ولتهذیب الوصی »، علّامه حلّی با تألیف کتب زیادی از جمله «معارج األصول»، به دست عالمانی از قبیل محقّق حلّی با تألیف « غنیة النزوع»کتاب 

 ادامه پیدا کرد.« مبادئ الوصول»و 

   شیهید ثیانی بیا    «شیرح المبیادئ  »نه ت مجدّد اصول فقه شیعه، پس از عالمان ذکر شده  به دست فخرالمحقّقین فرزند علّامه حلّی با تیألیف ،

 و عالمانی دیگر ادامه پیدا کرد.« معالم األصول»، فرزند شهید ثانی با تألیف «تمهید القواعد»تألیف 

  بیشتر جنبه شرح و تعلیق و تلخیص کتیب گذشیتگان را پییدا کیرد و از حالیت تصینیف        –خصوصاً در اواخر آن  –علم اصول، در این دوره

 مستقلّ خارج شد.

 .همه موارد 

 (332دوره ضعف اصول فقه شیعه پس از دوره نهضت مجدّد اصول فقه شیعه بر کدام بازه زمانی اطالق می شود؟)ص -12

  ظهور و بروز نه ت اخباریین و بازه فعالیت علمی شانزمان 

 پس از وفات شیخ طوسی تا قبل از ظهور إبن إدریس حلّی 

 پس از وفات وحید بهبهانی تا قبل از ظهور شیخ انصاری 

 پس از وفات شیخ انصاری تا قبل از ظهور سیدابوالقاسم خوئی 

 (332مجدّد اصول فقه شیعه کیست و کتاب معروف او چه نام دارد؟)صسرسلسله دوره ضعف اصول فقه شیعه پس از نهضت  -42

  الفوائد المدنیة –محمد امین استرآبادی 

  مفاتیح الشرائع  –مال محسن فیض کاشانی 

  الحدائق الناضرة –شیخ یوسف بحرانی 

  بحاراألنوار –علّامه محمد باقر مجلسی 

فقه شیعه پرس از دوره ضرعف اصرول فقره شریعه، برر کردام برازه زمرانی اطرالق مری            دوره جدید و آخرین دوره از ادوار اصول  -41

 (337شود؟)ص

 از زمان ظهور وحید بهبهانی تا به اآلن 

 از زمان ظهور شیخ انصاری تا به اآلن 

 از زمان ظهور آخوند خراسانی تا به اآلن 

 از زمان ظهور میرزای نائینی تا به اآلن 

که در دوره جدید و آخرین دوره از ادوار اصرول فقره شریعه بره رشرته تحریرر درآمدنرد عبارتنرد از .........         مهمترین کتب اصولی  -44

 (221تا332)ص

 الف. الفوائد الحائریة وحید بهبهانی



 ب. قوانین األصول میرزای قمی

 ج. هدایة المسترشدین آقا شیخ محمد تقی

 د. فرائد األصول شیخ انصاری

 خراسانی هی. کفایة األصول آخوند

                 الف، د، هی                     الف، ب، د، هی                      الف، ج، د، هی الف، ب، ج، د، هی 

 (322تا324در مورد امتیازات دوره جدید و آخرین دوره از ادوار اصول فقه شیعه را معین نمائید.)ص صحیحگزینه  -43

نامیده می شود. در ایین روش کیه در گذشیته کمتیر     « تقریر»نوینی در تألیف و تبیین مطالب رواج پیدا کرد که اصطالحاً الف. در این دوره، شیوه 

 می آورد. دیده می شد، نویسنده، درس را با همان نظم و ترتیبی که از سوی استاد ارائه می شد و ترجیحاً با همان تعابیر استاد، به رشته تحریر در

علم اصول از ورود بع ی از مباحث فلسفی از قبیلِ حقیقت و اعتبار، استحاله صدور واحد از کثیر، تیوارد دو علّیت بیر معلیول      ب. در این دوره،

ن واحد، اصالت وجود و ماهیّت، جعل بالذات و بالتبع و بالعرض، جعل بسیم و مرکّب، الشی ما لم یجب لم یوجد و مسائلی از این دست، در اما

 نماند.

که در گذشته به صور مختصر مورد بحث قرار می گرفت در این دوره به گستردگی و با بررسیی فیروع و شیقوق متعیدّد آنهیا، میورد        ج. مسائلی

محیذورین،  مطالعه و دقّت قرار گرفت. مباحثی از قبیل صحیح و اعمّ، ترتّب، اجتماع امر و نهی، دوران امر بین متباینین و بین اقیلّ و اکثیر و بیین    

 اجمالی، فروعات استصحابمباحث علم 

                     الف و ب                            الف و ج                             الف و ب و ج ب و ج 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


